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Dragi cititoare, dragi cititori,

Cuprins

Revista “Handicapabil” a implinit
deja un an si a ajuns la numarul
4. Ea prezinta informatii despre
asociatia noastra “Ateliere Protejate”.
De anul acesta revista va ﬁ mai diversiﬁcata. De
ce? De acum nu mai scriu eu articolele, ci si alte
persoane din echipa. La ﬁecare articol gasiti si
numele autorului.
Sper ca astfel se imbunatateste calitatea si se
diversiﬁca continutul, ﬁind si mai placut de citit.
Va doresc lectura placuta si multe salutari in
numele intregii echipe!
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Jörg Könözsi
Presedinte

Cadouri ideale pentru Paste!:
Lumanari in forma de ou, doua marimi:

Anexa:
Formularul 2%

Asociatia Ateliere Protejate
Str. Secerisului nr. 15
041272 Bucuresti, sect. 4
Bomboana Creativa:
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Tel:
Fax:
Mobil:

0040 21 3323330
0040 21 3323330
0040 726 933753

Email:

info@ateliere-protejate.org

Web:

www.ateliere-protejate.org
www.handicapabil.org
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Din Atelier - Cum s-a terminat anul 2008
de Cristina Ciubotaru

Piata de Craciun. Luna decembrie a anului 2008 a fost aşteptată
cu nerăbdare nu doar de persoanele din proiectul nostru dar şi
de cei care ne cunosc. De ce? Deoarece Piaţa de Crăciun pe care
noi o organizăm în ﬁecare an în luna decembrie nu este doar un
eveniment, este o sărbătoare. Pentru că bucuria este mai frumoasă
atunci când o împarţi cu ceilalţi, la sărbătoarea noastră am avut
încă 8 asociaţii participante: Copiii Nostri, Casa Martha, Fundaţia
Sfântul Dimitrie, Asociaţia Sindrom Down Bucureşti, Asociaţia
Copiii Ro, Mişcarea Eclezială Carmelitană, Asociata Sf Familie
din Nazaret (Onesti) şi elevi ai Colegiului Goethe Bucuresti.
Ne bucurăm să colaborăm cu celelalte asociaţii sociale deoarece
credem că privind lucrurile prin ochii ﬁecăruia, putem să vedem
mai mult, să ajutăm mai mult!
Pe lângă bunele vânzări de lumânări pe care le-am avut, ceea ce
a adus bucuria in micul nostru târg a fost faptul ca ne-au călcat
pragul foarte multe persoane. Tombola a fost si în acest an o
atractie. Dorinţa de a descoperi norocul, a făcut să ﬁe vândute toate
biletele în doar câteva ore.
Un farmec aparte în acest an l-au produs căsuţele din lemn
împodobite ca de sărbătoare ale ﬁecărui stand. Atmosfera care s-a
creat in jurul căsuţelor cu produse speciﬁce Crăciunului a fost mai
mult decât caldă şi frumoasă. Produsele vândute au fost diverse,
de la lumânări la felicitări, de la brazi naturali ecologici la produse
decorative, de la sărmaluţe calde la vin ﬁert.
Produsele prezentate la târg au fost efectuate manual de către
beneﬁciarii asociaţiilor participante sau de către voluntarii acestora.
Scopul vânzării lor, pe lângă cel economic, este valoriﬁcarea
muncii celor ce le-au produs si a le da acestor oameni sentimentul
utilităţii lor în societate. Beneﬁciarii noştri nu sunt o greutate pentru
societate, ei sunt o valoare. Nu este suﬁcient să îi acceptăm doar
pentru că sunt oameni dar este nevoie să le arătăm că ei sunt
necesari şi ei au un scop în viaţă!
Desigur şi anul 2009 va avea o Piaţă de Crăciun! Aşadar...
...vă aşteptăm!
Mai multe poze si un ﬁlm gasiti pe
www.piatadecraciun.org
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Seara de Craciun. Cum poate ﬁ încheiat anul de muncă mai frumos decât cu o sărbătoare petrecută
împreună! Crăciunul este sărbătoarea bucuriei şi a dăruirii. Asociaţia Ateliere Protejate sărbătoreşte
an de an o seară a Crăciunului.
Colinde, masă festivă, brad împodobit, invitaţi şi cadouri! Veselie, râsete, muzică şi dans!
Acestea ar ﬁ cuvintele cheie care ar descrie Seara de Crăciun pe care am sărbătorit-o împreună cu
beneﬁciarii noştri (tinerii, cum ne place nouă să spunem).
Seara şi anul au fost încheiate cu o rugăciune de mulţumire la care a participat părintele Fabio şi
părinţii tinerilor.
Am plecat acasă cu bucurie în suﬂet şi dorinţa de a ne revedea sănătoşi în următorul an.
Cuvintele sunt de prisos... fotograﬁile pot spune mai multe!
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Noaptea lumanarilor 2009
Program:
Vineri:

pe data de 3 si 4 aprilie 2009
intre orele 18 - 22

de la ora 18 Piata
intre orele 18-20 puteti vedea in atelier cum se fac lumanari

ora 20 aprinderea lumanarii surpriza (un indiciu: 4.50 m)

Sambata:

ora 22 stingerea lumanarii
de la ora 18 Piata
intre orele 18-20 puteti vedea in atelier cum se fac lumanari
lumanarea surpriza va ﬁ aprinsa toata seara
ora 22 stingerea lumanarii

Impreuna cu Noaptea lumanarilor organizam o Piata de Primavara impreuna cu
alte asociatii unde gasiti produse speciﬁce perioadei de Paste si primavara.

Eu sunt...

de Katharina Dunger
Am 1.52m, sunt blonda cu ochi caprui, am 19 ani si sunt „cea noua“ de la Ateliere
Protejate. Vin dintr-un mic sat din landul Saxonia (mai exact Vogtland), numit
Hammerbrücke. In acest sat cu paduri, campuri si pasuni, locuiesc impreuna cu parintii
si cei doi frati mai mici ai mei. Am terminat liceul in Germania anul trecut si dupa
aceasta practica de un an in Romania, vreau sa studiez pedagogie teologica.
Ce face o mica fata dintr-un sat din Germania in capitala Romaniei? Prima jumatate de
an din practica am facut-o intr-un alt proiect din Romania, acum sunt aici, la Asociatia
Ateliere Protejate. M-am hotarat sa petrec un an in Romania, sa adun impresii, sa devin mai independenta, sa-mi
testez limitele, precum si sa invat de la alti oameni. Asta pot sa fac aici in Romania din plin. Sunt multe impresii
si experiente care ma invadeaza si pe care vreau sa le descopar. Prin acestea am ocazia sa devin mai independenta
pentru ca nu peste tot sunt oameni amabili care se ofera sa ajute pe cineva care este pus sa se descurce fara
ajutorul familiei si aproape singur.
In prima jumatate de an in Romania mi-am cunoscut limitele si am vazut cat pot sa suport si unde incepe sa ﬁe
prea mult. Cel mai mult pana acum am putut sa invat de la oamenii de aici de la Ateliere Protejate. Pana acum nu
mi-am putut imagina ca as putea lucra cu persoane cu handicap si iata-ma aici. Si in cele trei saptamani de cand
sunt aici am putut sa invat mult de la ei. Toti tinerii din atelier vad lumea colorata si vesela, se bucura de lucrurile
cele mai mici si nu isi fac nici o probleme despre vreme sau diferite crize ﬁnanciare. Si asa am putut invata de la
ei, ca sunt oameni ca mine si ca tine si ca te poti bucura cu ei de cele mai simple lucruri din lume. Si sunt sigura ca
in urmatoarea jumatate de an pe care o voi petrece aici voi invata inca o multime de lucruri.
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Planuri pentru 2009
de Jörg Könözsi

La sfarsitul anului, noi nu prea avem timp sa ne gandim la
ce dorim sa facem in anul urmator. Suntem prea ocupati cu
piete de craciun si alte evenimente speciﬁce sfarsitului de an.
Astfel la inceputul ﬁecariu an ne luam timp pentru stabilirea
planurilor si scopurilor pe care vrem sa le atingem in anul
respectiv.
Dorim sa va impartasim planurile noastre, astfel sa ﬁe posibil
sa gasiti un domeniu in care doriti sa va implicati. Asteptam
sa ne contactati.
1. Dorim sa integram beneﬁciarii nostri la ﬁrme care
angajeaza oameni cu dizabilitati. Dorim sa luam frica, sau
nestiinta patronilor unor ﬁrme, in aceasta privinta vrem sa ﬁm
mai activi decat pana acum.
2. Dorim sa facem un catalog cu lumanarile noastre. Avem
multi prieteni ai asociatiei inafara Bucurestiului. Prin acest
catalog dorim sa oferim lumanarile noastre in toata tara.
3. Dorim sa vindem si mai multe lumanari decat anul trecut.
Anul trecut vanzarile au crescut cu 30%. Aceasta inseamna
ca cca. 25% din toate costurile proiectului, am reusit sa le
acoperim din produsele facute de beneﬁciari.
4. Dorim sa ne extindem. Chiar daca nu vrem sa facem asta
in anul 2009, trebuie sa pregatim acest pas. Momentan avem
18 beneﬁciari in proiect. Spatiul existent nu ne permite sa
primim mai multi, si totusi telefonul suna saptamanal cu o
intrebare, daca mai avem un loc liber.
5. Dorim sa organizam evenimente de neuitat pentru prietenii
asociatiei asa cum am facut si anul trecut!
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Din colectia 2009:
Lumanari cu patru
diferite arome:
• vanilie
• lavanda
• trandaﬁr
• portocale
Lumanari cu
aplicatie de ﬂori:
3 diferite ﬂori
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Maini harnice - Doamna Simion
de Flori Könözsi

Anul trecut mama lui Radu, unul dintre tinerii care vin la noi in proiect, a iesit la
pensie. Intr-o zi vorbind cu dansa la telefon, m-a intrebat daca ne poate ﬁ de ajutor.
Cum d-na Angela tocmai plecase, am intrebat daca ar ﬁ dispusa sa vina sa gateasca
o data pe saptamana. Fara sa stea mult pe ganduri, doamna Doina a fost de acord.
Asa s-a implinit din nou zicala, “Daca Dumnezeu iti inchide o usa, iti deschide o
fereastra”. Pentru noi, acum, doamna Doina deschide o fereastra in ﬁecare marti si
ne pregateste multe bunatati caci si dansa, ca toate mamicile care vin sa gateasca,
este o bucatareasa priceputa. Criza de timp este o problema a vremurilor noastre, de aceea apreciem
si mai mult timpul daruit cu generozitate de persoanele care se implica in proiectul nostru, printre
care este si doamna Doina. Ii multumim din inima pentru tot sprijinul acordat!

2% de la oameni pentru oameni
de Flori Könözsi

Suntem in “anul crizei”. Este greu pentru familii, pentru asociatii, pentru ﬁrme, nimeni nu este
ocolit. Cu toate aceste conditii vitrege este important sa nu ne pierdem speranta, sa ne ajutam intre
noi, dupa posibilitati. Si noi vom face asta. Va invitam si pe dumneavoastra sa va implicati. Fara sa
va coste ceva din punct de vedere ﬁnanciar, doar putin din timpul dumneavoastra. Puteti face o fapta
buna, ne puteti ajuta sa mergem mai departe. Este vorba despre “2% din impozitul pe venit” care pot
ﬁ redirectionati catre asociatii. Sunt sume mici de la ﬁecare persoana in parte dar rezultatele pot ﬁ
deosebite.
In anul 2008, am primit 13.233 lei, din “2%”. Pentru noi acesti bani inseamna foarte mult. In primul
rand putem asigura cu ei ca 2 tineri sa poata beneﬁcia de proiectul nostru timp de un an. De aceea,
consideram ca este foarte important ca ﬁecare dintre prietenii nostri si dintre cei care cunosc munca
noastra, sa faca ceea ce-i sta in putinta ca sa ne sprijine in aceasta actiune. Daca ﬁecare doneaza 2%
din impozitul lui deja ne-a ajutat. Daca convinge si alte persoane sa faca acest lucru, ajutorul este si
mai mare. Cine are mai mult timp se poate duce singur la administratia de care apartine sa depuna
ﬁsele. Cine nu are timp pentru cozile de la administratie, le poate trimite prin posta sau le poate
aduce la noi. Noi suntem dispusi sa facem ceea ce tine de noi, ﬁindca este in interesul tinerilor
“nostri”.
Dar noi nu putem ajunge la oamenii pe care dumneavoastra ii aveti in jur, numai dumneavoastra
ii puteti convinge. Redirectionarea celor “2% din impozit” este posibila incepand din anul 2005.
Credem ca din ce in ce mai multi oameni isi dau seama ca aceasta optiune nu ii afecteaza in nici
un fel. Sunt multi care deja au ales o asociatie pe care doresc sa o sprijine. Dar sunt inca si mai
multi cei care, dintr-un motiv sau altul, nu au luat o decizie, iar 2% din impozitul lor ramane la stat
care poate face ce vrea cu ei in loc ca persoana respectiva sa hotarasca ce face macar cu 2% din
impozitul pe care il plateste.
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Comanda de lumanari

Multumim
Sponsorii nostri:

Din nefericire susţinerea proiectelor nu este
acoperită de vânzările care se fac la târgurile
unde participăm. Un real ajutor în a ne
susţine sunt comenzile de lumânări pe care le
primim. O comandă înseamnă o muncă sigură
pentru noi. Făcând un calcul rapid, pentru o
autosusţinere ﬁnanciară a Asociaţiei noastre,
sunt necesare vânzarea a o sută de lumânări pe
zi. Această vânzare noi nu o facem la momentul
actual, nu pentru că noi nu am putea produce,
ci pentru că nu avem întradevăr o piaţă de
desfacere.

Multumim
Sustinatorii „Piata de Craciun 2008“:

Ultimul cuvant
Pentru ca revista noastra “HandiCapabil” sa ﬁe din ce in ce mai buna, 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 pe pagina 2.
Urmatoarea aparitie Nr. 5 va ﬁ in iunie 2009
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