15 ani

de încredere, dăruire şi recunoştinţă
ASOCIAŢIA ATELIERE PROTEJATE susţine
persoanele adulte cu nevoi speciale prin activități
care contribuie la dezvoltarea lor personală, socială
și emoțională, a abilităților de auto-îngrijire, practice,
educative respectiv sociale. Prin activități organizate
viața lor are scop și semnificație respectiv aparteneță la
un grup, iar rezultatele muncii lor contribuie la o mai
mare integrare în comunitate.
Din anul 2002 până
în prezent, aproape 150
de tineri au beneficiat de
sprijinul Asociaţiei, câţiva
s-au angajat, 22 participă
regulat şi aproximativ 50
de persoane se află pe lista
de aşteptare în vederea
participării în proiect.
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Scop

Să oferim activități de terapie ocupaţională pentru
persoanele cu nevoi speciale în vederea unei integrări cât
mai mari în societate (independență, interacțiune socială,
activitate lucrativă).

Viziune

Susţinem persoanele cu nevoi speciale să fie
participanţi activi şi să îmbunătăţim imaginea lor în
societate pentru a contribui la reducerea marginalizării.

Valori
•

credem în valoarea pe care persoanele cu nevoi speciale
o aduc comunităţii

•

investim în activarea resurselor pe care le au persoanele
cu nevoi speciale

•

avem încredere în capacitatea persoanelor cu nevoi
speciale de a se dezvolta

•

oferim calitate în serviciile și produsele pe care le oferim

•

menţinem o atmosferă plăcută şi relaţiile umane care se
consolidează în timp
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Unicitatea proiectului constă în păstrarea profilului

beneficiarilor cu nevoi speciale și a mijloacelor de
terapie ocupațională preponderente pe parcursul celor
15 ani (atelierul de lumânări, atelierul de gătit) iar tinerii
participanți în proiect au posibilitatea de a rămâne pe o
perioadă nedeterminată.

Serviciile pe care le oferim:

- activități de terapie ocupațională
- consiliere individuală şi de grup
- grup de suport pentru părinții
- activități în vederea integrării sociale (petreceri, tabere,
excursii)
- facilitarea relației
(voluntari, studenți)

dintre

beneficiari-comunitate

- internship-uri pentru practica studenţilor din ţară şi din
străinătate
- workshop-uri creative pentru copii, elevi, beneficiari şi
adulţi
- colaborarea cu ONG-uri de profil din ţară şi din străinătate
- evenimente pentru sensibilizarea opiniei publice
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Terapia ocupațională implică realizarea activităţilor cu

scop bine determinat, apartenența la un grup, independența
(capacitatea de auto-îngrijire, de a lua și de a fi lăsați să ia
decizii) pentru o mai mare calitate a vieţii.

Rolul activităților practice este de a dezvolta motricitatea

fină și grosieră, a abilităților de coordonare și de lucru
în echipa ceea ce contribuie la dezvoltarea abilităților
de comunicare, sociale, a capacității de auto-control
comportamental și de adaptare la un grup.

Instrumentul pentru evaluarea abilităţilor de viaţă

independentă realizat de Asociaţia Ateliere Protejate
include măsurarea gradului de autonomie în mai multe
domenii precum igiena personală, îmbrăcăminte, abilităţi
casnice, curăţenie, cumpărături, gestionarea banilor,
transport, managementul timpului, situaţiile de risc,
abilităţile cognitive, abilităţile emoţionale, abilităţile de
comunicare, abilităţile sociale, motivaţia şi dorinţa de
schimbare respectiv în calitatea muncii.
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Tehnicile creative – ansamblu de activități care au ca

scop dezvoltarea motricității, a imaginației, a limbajului,
a gândirii critice precum și a capacității de a finaliza o
anumită sarcină individual sau în grup.
- floarea dorințelor
- calendarul creativ
- scrisoarea de dragoste
- scrisoarea de mulțumire
- scrisoarea de apreciere
- mandale
- ceasul în imagini
- literele jucăușe
- atelierul de lectură (citit poezii, povești, ghicitori,
proverbe, maxime, întâmplări, situații)
- atelierul de creat povești
- ateliere de discuție (întrebări și teme predefinite/spontane
sau solicitate)
Ex. Am încredere în mine pentru că...
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Programul este organizat pe parcursul a 8 respectiv 6 ore
zilnic, cu o pauză de 15 minute pentru relaxare respectiv
45 de minute pentru pauza de masă pe parcursul întregului
an cu excepția zilelor libere de sărbători.
Atelierul de lumânări presupune realizarea fitilului,

pregătirea matriței, a cerii pentru turnat, cântărirea acesteia,
combinații de culorant, finisarea lumânării, pregătirea
lumânărilor speciale (pictură, decorare, sculptare,
aplicație) etc.
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Atelierul de ace implică sortarea cutiilor în funcție de
numărul comenzii, aranjarea, verificarea sau șlefuirea lor
în funcție de tipul de ace folosit la mașinile de cusut.

Atelierul de ambalat pentru produse decorative

include activități de sortare, verificare, măsurare, tăiere,
lipire, numărare în funcție de forma, modelul sau mărimea
solicitată.
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Atelierul de gătit are
în vedere identificarea
unei rețete simple, realizarea listei de cumpărături, selectarea produselor din magazin, prepararea mâncării, a mesei și
servirea meniului proaspăt pregătit alături de toate persoanele prezente. Acest atelier are ca scop dezvoltarea independenței în deprinderea abilităților de bază pentru pregătirea
hranei zilnice.

Activitățile gospodărești pe
care le realizează tinerii constau
în utilizarea mașinii de spălat,
menținerea curățeniei din cadrul
tuturor atelierelor respectiv a
întregului spațiu etc.
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Activitățile de socializare contribuie la creșterea
coeziunii grupului și a abilităților de comunicare, în
diferite locuri respectiv contexte precum: petrecerile
aniversare, tabere, excursii, întâlniri
cu alți beneficiari.

Activitățile de relaxare constau în

organizarea diferitelor jocuri, activități
de lucru manual, ascultarea diferitelor
melodii cu rol de a destinde și totodată
de întărire a spiritului de echipă.

Momentele artistice au rolul

de a pune în valoare potențialul
creator și capacitatea de exprimare
cu ajutorul artei (teatru, muzică,
dans, pictură etc.).

Activitățile

educative au

ca scop deprinderea abilităților
cognitive
pentru
învățarea
noțiunilor de timp, spațiu,
scris, citit, gestionarea banilor,
dezvoltarea memoriei și a
cunoștințelor generale etc.
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Evenimente
Activitățile cu părinții/tutorii au rolul de a
dezvolta relația terapeutică a familiei cu beneficiarul și de
a o susține în vederea generalizării achizițiilor dobîndite în
cadrul activităţilor din Atelier.
Ziua Porților Deschise are ca scop prezentarea
programului zilnic cu participarea activă a beneficiarilor
pentru o mai bună înțelegere a în care decurg activităților
desfășurate zilnic.
Noaptea Lumânărilor evidențiază rezultatele
pozitive ale integrării persoanelor cu nevoi speciale și
rodul frumos al muncii lor prin pregătirea unei lumânări
speciale şi/sau a unui moment artistic.
Piața de Crăciun este organizată de 12 ani alături
de alte 11 ONG-uri și constă în expunerea produselor
realizate de beneficiari pe parcursul întregului an, pe care
vizitatorii le pot achiziționa în vederea susținerii cauzei
pentru integrarea persoanelor cu nevoi speciale.
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2002 Asociaţia Ateliere Protejate s-a înfiinţat cu sprijinul

voluntarilor din România şi Germania (în special comuna
Boxberg). Acest ONG a susţinut iniţial tinerii care ieşeau
din instituţiile de plasament şi aveau nevoie să îşi dezvolte
abilităţi de viaţă independentă prin activităţi de terapie
ocupaţională în vederea obţinerii unui loc de muncă.
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2003 La solicitările

familiilor, Asociaţia
a primit şi tineri
cu Sindrom Down
prin colaborarea cu
Asociaţia Caritas.
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2004 S-a deschis un

nou atelier în parteneriat
cu DGASPC, Sector 1,
iar cu ajutorul donaţiei
din partea comunei
Ebringen
(Germania)
s-a achiziţionat o casă în
care au locuit cinci tineri
care aveau dificultăţi în
găsirea unei locuinţe.
A fost primul an în
care s-a organizat Ziua
Porţilor Deschise, ceea
ce a dat vizitatorilor
oportunitatea de a vedea
cum lucrează tinerii şi
totodată să cumpere
lumânarile create manual
de aceștia.
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2005 Am avut pri-

ma comandă consistentă de lumânări și
alături de sponsorizări s-au putut continua proiectele (Casa
Boxberg şi Paulico)
împreună cu sprijinul de 2% din partea
salariaţilor.
Tabăra din acest
an a fost organizată în premieră la
munte alături de
voluntari (din Germania și Austria),
faţă de anii anteriori când s-a optat
şi pentru mare, graţie doamnei Oţoiu
care a continuat să
ne găzduiască şi pe
parcursul altor ani
cu bucurie în casa
dânsei din judeţul
Bistriţa-Năsăud.
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2006 Am continuat cu activităţile celor trei proiecte

(Boxberg, Paulico și Ebringen), iar evenimentele au avut
rolul de a sensibiliza opinia publică în ceea ce priveşte
valoarea pe care tinerii cu nevoi speciale o aduc societăţii
prin contribuţia lor unică, mesaj promovat şi de media în
reportajele pozitive realizate la Asociaţie.
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2007 Mamele beneficiarilor au avut un aport major prin

implicarea în activităţile de pregătire a mesei alături de
tineri care erau ajutaţi să gătească, iar unii dintre ei învăţau
pentru prima dată aceste lucruri. Decizia DGASPC Sector
1 de încheiere prematură a colaborării a dus la desfiinţarea
Atelierului Paulico şi mutarea tinerilor în Casa Boxberg,
unde îşi desfăşoară Asociaţia activitatea în prezent.
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2008 Piaţa de Toamnă

este noutatea anului,
iar Noaptea Lumânărilor a fost o seară deosebită în care tinerii au
prezentat cu încântare
invitaţilor o lumânare
specială, pregătită cu
dăruire și entuziasm.
Iniţiativa trimestrială a unei reviste editate
anual a avut rolul de a
oferi mai multe informaţii despre activităţile
Asociaţiei.
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2009 Adaptările făcute

proiectului au permis
crearea unui spaţiu de
studiu individual pentru
tinerii dornici să înveţe
lucruri noi, iar Consiliul
Local al sectorului 4 a
aprobat pentru prima dată
scutirea plăţii impozitului
pe clădire. Proiectul
comunitar Pasărea de Foc
a implicat și cinci dintre
beneficiarii
Asociaţiei
care au oferit multe emoţii
plăcute publicului prin
dansurile prezentate pe
scena Teatrului Național.
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2010 Parteneriatul cu Firma Kern Liebers și cel cu Casa

Retro (din 2009) ne-a ajutat să diversificăm activităţile
şi totodată au oferit o stabilitate mai mare proiectului, iar
tinerii au posibilitatea de a deprinde mai multe abilități
practice (sortare, verificare, aranjare, ambalare etc.).
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2011 Deşi proiectul Ebringen s-a încheiat, iar iniţiatorii

Asociației Ateliere Protejate s-au mutat în Germania,
totuși modelul pe care l-au transmis cu pasiune și dăruire
a continuat să ne inspire în susținerea persoanelor cu nevoi
speciale participante la activitățile din Casa Boxberg.
Cristina Ciubotaru a dus mai departe Flacăra Speranţei,
după o vastă experienţă în cadrul Asociaţiei.
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2012 Colaborarea cu

JTI ne-a oferit ocazia
de a prezenta atât
resursele cât şi nevoile
persoanelor vulnerabile
din grupul nostru şi am
primit sprijiul lor în
urma activităţilor pe
care ei le-au desfăşurat
în beneficiul Asociaţiei
Ateliere Protejate. Am
început un program
lunar de timp liber care
a oferit beneficiarilor
posibilitatea de a vizita
diferite locuri sau de a
face variate activităţi.
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2013 Noutatea anului a constat în faptul că lumânările
realizate în cadrul Atelierului nostru au fost folosite la Ora
Pământului, în Timişoara (şi ulterior în Bucureşti).
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2014 Cristina Ciubotaru s-a mutat în Timișoara după o

investiție valoroasă în cadrul Asociației.
Am avut o colaborare fructuoasă cu Cătălin Popa
care a inițiat tinerii în arta teatrului prin pregătirea scenetei
Micul Prinţ la Ziua Porţilor Deschise.
Sprijinul sponsorilor din Asociația Paulico, Olanda
ne-a ajutat să continuăm activităţile atelierului de gătit din
cadrul proiectului Gătim singuri, mâncăm împreună.
Am avut experienţe în premieră precum cursurile de
escaladă din cadrul Asociaţiei Climb Again şi posibilitatea
de a participa la expoziţia de la Cluj.
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2015 Acest an a fost coordonat integral de Cătălin Cozma
ca președinte al Asociației și am organizat în premieră
Noaptea Lumânărilor la Biserica Evanghelică. Sceneta
Eşti preţios pregătită de tineri împreună cu doamna Ileana
Cernat și Vasile Revnic ne-a luminat sufletul prin prestația
deosebită, încurajându-ne să ne apreciem mai mult și să ne
raportăm mai des la adevăratele valori.
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2016 Pe parcursul

schimbului de experiență din Olanda
început anul trecut,
cinci beneficiari şi
două asistente sociale au avut posibilitatea de a învăţa
şi de a împărtăşi
bunele practici din
domeniul terapiei
ocupaţionale. S-au
diversificat metodele de lucru cu beneficiarii prin introducerea instrumentului de evaluare a
abilităţilor de viaţă
independentă precum şi varietatea
tehnicilor creative
de lucru (petreceri
tematice, activităţi
de relaxare prin desen, scris, citit sau
muzică).
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2017 Ritmul activităților atât de familiare tinerilor îi animă
să participe plini de motivație și energie la programul zilnic,
iar în acest an ne-am bucurat până acum de internship-ul
cu studenţii olandezi şi de tabăra la mare, experienţă care a
contribuit şi mai mult la creşterea independenţei tinerilor.
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Impactul Atelierului în viaţa tinerilor:

- dezvoltarea calităţii muncii (punctualitate, responsabilitate,
organizare);
- dezvoltarea abilităţilor practice (motricitate, ordine,
curăţenie);
- dezvoltarea abilităţilor sociale (spirit de echipă, încurajarea
colegilor);
- dezvoltarea abilităţilor emoţionale (comunicare asertivă,
gestionarea conflictelor, valorizarea oferită de grupul
suportiv al colegilor).
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Cătălin
(preşedintele Asociaţiei)

Când doi oameni se întâlnesc, apar des două
întrebări: „De unde vii?” şi „Ce lucrezi tu?” De aici
vedem cât de importantă este munca sau ocupaţia
pentru identitatea noastră. A da cuiva o identitate, o
personalitate proprie, a fost şi este scopul Asociaţiei
Ateliere Protejate. Noi doi suntem bucuroşi că există şi
astăzi oameni care susţin şi ajută oamenii să îşi dezvolte
propria personalitate.
Cu recunoştinţă, Flori şi Jorg
(iniţiatorii proiectului)
„Doresc ca Asociaţia Ateliere Protejate să ajungă
să sărbătorească şi 100 de ani, se face o treabă minunată
acolo. Aveţi un loc special în inima mea!”
Cristina (fost director)
„Tinerii sunt extraordinari, minunaţi şi miraculoşi
– este un loc unde mă simt la fel de bine ca şi acasă.
Tinerii sunt parte din viaţa şi din familia mea. Este un
loc pe care eu îl recomand tuturor celor care nu sunt
mulţumiţi de ceea ce au şi nu se bucură de ceea ce le
oferă viaţa – îi invit aici să se bucure de ceea ce le oferă
viaţa!”
Evelina
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Cristi M. „Atelierul a fost ca o familie. Am fost şi eu în
familia Koenoezsi. M-au primit ei în familia lor, că eu nu
am mamă, nu am tată.”
Roxana „Vin aici pentru ca să nu stau acasă. Am
prieteni mulţi, sunt multe lucruri bune aici. Când am
venit aici prima oară nu am ştiut cum se foloseşte cuţitul
în bucătărie, iar acum fac prăjituri şi acasă cu nepoata
mea. Vă pup pe toţi!”
Simona „Evelina şi Rodica m-au învăţat să lucrez
la cazan, îmi place să lucrez aici cu voi, să fac multe
lumânări şi să le vindem copiilor şi elevilor. Am fost
înţeleasă când mi-a fost rău. Mi-aş dori ca Atelierul să
nu se desfiinţeze în următorii 100 de ani dacă ne ajută
Bunul Dumnezeu!”
Bogdan „Când am venit prima dată în Paulico nu
ştiam să fac nimic, nici fitil. Sunt vesel pentru că am
învăţat să fac lucruri ca lumea.”
Romică „Atelierul e un loc de muncă pe care mi l-a
dăruit Dumnezeu şi am colegi care stau alături de mine,
mă iubesc şi mulţumesc Evelinei şi lui Cătălin pentru că
m-au primit aici la Ateliere Protejate. Noi aici facem o
echipă minunată.”
30

Iulian „Aştept cu mult drag să vin la Atelier să fac
treabă.”
Andra „Mie îmi place foarte mult să lucrez cu
ceara, să torn şi să fac fitil, o să fac o inimă roşie!”
Gabriel „Asociaţia m-a ajutat să învăţ multe lucruri
şi să fac ceva, să nu stau. Îmi doresc să mă angajez peste
câţiva ani, cine ştie, când o vrea Bunul Dumnezeu.”
Igori „Atelierul m-a ajutat să cunosc colegi şi îmi
plac evenimentele cu voi, timpul liber petrecut la sfârşit
de lună, când mergem să vizităm ceva în oraş sau când
avem musafiri la Atelier, când mai vin voluntari să ne
ajute şi să stea cu noi. Îmi place când avem ocazii şi
mai scriem felicitări pentru prietenii Asociaţiei, când
pregătim evenimente pentru părinţi, când oamenii vin să
asculte colindele noastre şi că mai facem lucruri plăcute
împreună şi grupul cu activităţile.”
Alex Grigore „Mie îmi place să lucrez cu tinerii, să
îmi fac prieteni în Atelier şi să îi ajut pe colegi la orice au
nevoie. Dumnezeu să ne ajute, şi pe tine şi pe mine!”
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Vlad „Prin Atelier am cunoscut oameni mulţi, mi-am
făcut prieteni şi am învăţat să fac multe lucruri pe care
nu le ştiam. E bine că îmi ocup timpul pentru că mă
plictiseam acasă.”
Mihaela „E mai frumos să fim cu toţii fericiţi
în Atelier, să ne bucurăm că există – aici sunt mulţi
prieteni.”

imagine scanata
flacara

Vă mulțumim tuturor
celor care ne ajutați să menținem aprinsă

Flacăra speranței!
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