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Dragi cititoare, dragi cititori,

s-a implinit! Aveti in mana primul 
numar din „HandiCapabil“. 
Magazinul va aparea de trei ori 
pe an, in lunile februarie, iunie 
si octombrie. El va fi scris in limbile romana si 
germana. Pentru o varianta in limba engleza, 
ne lipsesc cunostintele de limba. Daca vorbiti 
limba engleza si sunteti interesati sa ne ajutati cu 
traducerea, gasiti datele noastre de contact pe 
aceasta pagina.

Ce va ofera acest magazin:
- dorim sa va informam despre evenimentele 
organizate de noi
- dorim sa va povestim despre evenimentele 
care au avut deja loc
- dorim sa va prezentam sponsorii Asociatiei si 
oamenii care ne ajuta
- dorim sa va informam despre bucuriile si grijile 
noastre.

Va dorim lectura placuta si asteptam cu interes 
reactiile dumneavoastra!

Multe salutari in numele intregii echipe!

Jörg Könözsi
Presedinte
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Piata de Craciun 2007

Impreuna cu alte opt asociatii am organizat 
pentru a patra oara Piata de Craciun la noi 
in atelier. Si in acest an a fost o oferta bogata 
de cadouri, lucru de mana si decoratiuni de 
Craciun.

Piata de Craciun a devenit deja o traditie a 
Asociatiei. Asa ca nu a fost o surpriza faptul ca 
am avut un numar mare de vizitatori. In cele 
doua zile cat a durat Piata, pe 8 si 9 decembrie, 
ne-au calcat pragul peste 400 persoane.

Un moment deosebit a fost prezentat  de cei 
40 copii din Costesti- Arges care, imbracati in 
costume populare au cantat pentru noi colinde. 
Un alt moment special , mai ales pentru copiii 
prezenti, l-a reprezentat vizita lui Mos Craciun. 
Dupa ce cativa copii i-au recitat mosului poezii, 
fiecare copil a primit un mic cadou, sponsorizat 
de Fundatia Murialdo.

Dar programul Pietei de Craciun a fost inca si 
mai bogat. Tineri de la Asociatia Sindrom Down 
Bucuresti au prezentat un dans, copiii de la 
Casa „Sf. Paul“ au pregatit o piesa de teatru iar 
tinerii din proiectul nostru au cantat si ei colinde 
pentru oaspeti. 

Pentru ca oaspetii sa se simta bine. Miscarea 
Ecleziala Carmelitana a pregatit prajituri, 
Asociatia CopiiiRo a avut un bufet de salate iar 
Casa „Sf. Paul“ a gatit sarmale. Cafeaua si ceaiul 
au fost din partea casei dar nu a lipsit nici vinul 
fiert.
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Invitatie: Noaptea Lumanarilor 2008

Dupa succesul pe care Noaptea Lumanarilor l-a avut anul trecut, vrem sa organizam evenimentul 
si in acest an. Deci va invitam din nou la o seara in atelier, cu o atmosfera placuta, la lumina 
lumanarilor.

Retineti ziua de 11 aprilie 2008, de la ora 19.

Anul trecut, momentul special a fost aprinderea celei mai mari lumanari din lume, care a avut 
2,95m. Pentru tinerii din proiectul nostru, acest record nu a fost doar o motivatie pentru munca, a 
fost in acelasi timp dovada ca pot face ceva deosebit, ceva ce altii pana acum n-au reusit sa faca.

Si in acest an vom incerca sa pregatim pentru 
dumneavoastra un moment deosebit. Vom face 
o singura lumanare cu peste 400 fitile. Daca 
vom reusi, vom avea o lumanare cu un diametru 
de 2,5m. Tineti-ne pumnii pentru ca in aprilie sa va 
prezentam noul nostru record.

Lumanare record de 2,95m inaltime si aprinderea 
lumanarii la „Noapte Lumanarilor“ 2007.
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Sponsorii si marii nostri clienti se prezinta

In acest numar firma Heberger Constructii SRL isi prezinta munca si motivatia de a ajuta.

Istoria firmei:
Firma exista in Romania din 2004 iar societatea mama este Heberger Bau AG 
Germania, infiintata in 1948 in Schifferstadt, Pfalz. Grupul Heberger este activ 
si in Cehia, Polonia, Ungaria, Croatia, Spania, Portugalia si Abu Dhabi/Emiratele 
Arabe Unite.

Printre proiectele actuale ale firmei Heberger Constructii SRL se numara 
„Floreasca Business Park“ si „Residenz Cartierul German“ din Chitila

Oferta Firmei:
Spectrul de realizari al firmei cuprinde toate fazele unui proiect de constructii - consultanta, 
planificare, finantare si realizare. Experienta indelungata si competenta regionala garanteaza calitatea 
absoluta in realizarea obiectivelor.

Motivatia de a ajuta:
„Exista multe motivatii de a ajuta. Un principiu al Firmei noastre este: Un 
viitor sigur se construieste in fiecare zi. Vrem sa facem acest lucru, nu doar 
prin proiectele noastre de constructii, dar vrem sa ajutam si acolo unde este 
nevoie cu sfatul si cu fapta. 

Ajutam si ca semn de multumire pentru clientii nostri. Dorim sa ajutam tara 
si oamenii care ne-au acordat incredere, sa le dam ceva inapoi. De aceea 
investim in viitorul oamenilor care au nevoie de ajutor, aici in Romania, in 
loc, de exemplu, sa oferim obiecte promotionale.

In atelierul de lumanari am descoperit un proiect care este un exemplu de 
ajutor pentru oamenii cu handicap, asa cum cunoastem si in alte tari din 
Europa. Acesti oameni merita si au nevoie de astfel de proiecte. Noi vrem 
sa sustinem acest angajament admirabil.“

Claus Kegel, Director, Heberger Constructii SRL, Bucuresti

Mai multe informatii: www.heberger.ro 

Claus Kegel
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Maini harnice

Fara ajutorul multor oameni care ne sustin voluntar, munca pe care o face Asociatia noastra nu ar fi 
posibila. De multe ori munca lor ramane ascunsa undeva pe fundal. In rubrica „maini harnice“ dorim 
sa va prezentam in fiecare numar, cate doua persoane care ne sprijina.

Elena Sava
Baiatul doamnei Sava lucreaza la noi in atelier. El are sindrom down. 
Inca de la inceput doamna Sava ne-a ajutat cand am avut nevoie. Daca 
am mers cu tinerii undeva la o vanzare de lumanari sau sa pregatim 
un eveniment, dansa ne-a dat o mana de ajutor. Din martie 2007 
face parte din grupul de femei care ne ajuta in fiecare zi prin rotatie, 
la gatit impreuna cu tinerii. 
Deasemenea, in anii trecuti a 
convins multi oameni, prieteni, 
colegi, vecini, sa foloseasca 
posibilitatea pe care o ofera 
legea, ca 2% din impozitul 
pe salarii sau alte venituri 
sa fie directionati catre 
asociatia noastra. (Informatii 
suplimentare la pagina 8)

Liviuta Otoiu
Doamna Otoiu este profesoara la Colegiul Romano Catolic 
care se afla in apropierea atelierului nostru. Deja de 2 ori, 
dansa ne-a oferit casa de la Ilva Mica (Bistrita Nasaud), 
proprietate a bisericii greco catolice, careia ii apartine 
doamna Otoiu, pentru a face acolo vacanta cu tinerii.

Dar nu numai atat. Cat am stat acolo, tot ea s-a 
ocupat si de pregatirea mesei, si de programul 
nostru. La randul ei si ea a convins oameni 
sa directioneze 2% din impozitul lor pentru 
Asociatia noastra.
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Viata in atelier

La sfarsitul anului 2007 am fost obligati sa inchidem atelierul „Paulico“ din Baneasa. Directia de 
Asistenta Sociala a sectorului 1, a inchis dupa 3 ani un contract, desi il aveam cu ei pentru 5 ani fara 
motivare si fara sa se intereseze ce vom face in continuare. Astfel am fost pusi in fata unei mari 
probleme. Ce facem cu tinerii care au lucrat acolo? Pe de alta parte ne puneam intrebarea daca mai 
are rost sa facem un parteneriat cu o institutie a statului?

Mai intai am cautat o rezolvare pentru tineri. Dupa multe reflectii am hotarat sa largim „Casa 
Boxberg“ astfel incat tinerii de la „Paulico“ sa aiba posibilitatea  de a veni in continuare la noi. Am 
facut un plan care are in vedere ca tinerii sa vina prin rotatie si astfel sa folosim atelierul dublu. 
Speram ca imediat ce vom avea locuri libere sau vom putea crea locuri noi, incet incet sa putem 
avea din nou program complet. Cu exceptia a 2 tineri, toti ceilalti au venit de la Paulico la Boxberg.

Pentru ca schimbarea sa fie cat mai usoara pentru tineri, am facut transferul dupa ultima zi de 
munca a tinerilor. Multumim firmei EdilVar-Serv care ne-a pus la dispozitie o masina si un angajat 
pentru mutare. De la inceputul anului sunt toti tinerii intr-un singur atelier si schimbarea s-a realizat 
fara probleme. Toti s-au obisnuit repede cu noua situatie si se bucura mai departe sa se intalneasca 
zilnic si sa lucreze impreuna.

O usurare pentru inceputul anului a fost 
si comanda de 800 lumanari pe care am 
primit-o de la o asociatie din Germania. 
Comenzile sunt un punct important pentru 
ca fac munca sigura si scopul clar. Astfel 
ele nu sunt doar un factor „economic“ ci 
si un factor important pentru motivatia 
oamenilor care lucreaza in atelier.

A doua intrebare care se pune este 
bineinteles daca are sens sa faci 
parteneriate cu institutiile statului? Am 
fost intrebati deseori daca nu dorim sa 
luam masuri juridice. Un raspuns nu este 
usor pentru noi. Pe de o parte este vorba 
despre un contract care face posibila luarea 
unor astfel de masuri. Pe de alta parte este vorba despre situatia de fapt, ca nu a existat nici un 
interes legat de munca din atelier. Deci intrebarea se poate reformula: „Are un sens sa lucram 
cu oameni dezinteresati?“ Aici raspunsul nostru este clar: „Nu“. Asta inseamna pentru noi ca pe 
viitor, parteneriatele cu institutiile statului le vom analiza foarte atent. Ne vom concentra energia in 
special spre ceea ce putem face noi. Aceasta inseamna pentru oamenii care vin la atelier, mai multa 
siguranta si este o garantie pentru increderea multor sponsori si donatori, care ne sustin continuu. 

Un altelier mai plin la vizita unei grup de elev de la 
scoala Goethe din Bucuresti, pe 28.01.2008
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Ajutati cu 2%

Legea „2%“ da posibilitatea fiecarei 
persoane care obtine venituri in Romania 
sa directioneze 2% din impozitul pe care 
l-a platit, unei asociatii.

Pentru aceasta trebuie doar sa completati un 
formular pe care sa-l depuneti la administratia 
financiara de care apartineti sau sa-l trimiteti prin 
posta. Deci pe dumneavoastra nu va costa 
nici un ban. In acest mod, asociatia noastra a 
primit in anul 2007 peste 4000 Euro care vor fi 
folositi pentru tinerii din proiect.

Daca nu completati acest formular, banii 
vor ramane la stat.

Trimiteti un mail cu textul: „Doresc formularul 
pentru 2%“ la adresa:

help@ateliere-protejate.org sau
info@helpstep.net.

Din momentul in care apare formularul pentru 
2008, vi-l trimitem prin email.

Multumim
Sponsorii si marii nostri clienti

Ultimul cuvant

Pentru ca magazinul nostru “HandiCapabil” 
sa fie din ce in ce mai bun, ne bucuram de 
orice ajutor din partea dumneavoastra. Ne 
bucuram de critici, propuneri de imbunatatire si 
propuneri de teme. Dar ne bucuram si de ajutor 
direct cum ar fi reportaje despre un eveniment 
al nostru la care ati luat parte si dumneavoastra, 
sau fotografii, pe care le-ati facut cu tinerii sau 
cu lumanarile noastre, sau pur si simplu ideile 
dumneavoastra. Date de contact gasiti la
pagina 2.

Urmatoarea aparitie va fi in iunie 2008


