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“Crucea este puterea lui 
Hristos care, asumată de noi, 
poate transforma lumea în 
paradis.”

Dumitru Stăniloae
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Dragi cititoare, dragi cititori,

Ne bucuram ca avem posibilitatea de a prezenta celor interesati, prin intermediul 
revistei, activitatile noastre din ultima perioada precum si planurile pentru noul 
an.

Desi anul care tocmai s-a terminat a fost un an greu, cu ajutorul beneficiarilor 
si prietenilor nostri, l-am incheiat cu bine. Noul an s-a anuntat a fi un an mult 
mai dificil, insa noi avem speranta si increderea ca vom putea trece peste el, nu singuri, ci cu 
sprijinul celor care ne-au sustinut si pana acum.

Pe aceasta cale dorim sa transmitem multe multumiri celor ce ne-au sprijinit in activitatile noastre!

Va dorim lectura placuta!

Cu ganduri de bine va salut in numele intregii echipe

Asociatia Ateliere Protejate
Str. Secerisului nr. 15
041272 Bucuresti, sect. 4

Tel:   0040 21 3323330
Fax:   0040 21 3323330
Mobil:  0040 726 933753

Email: info@ateliere-protejate.org

Web:   www.ateliere-protejate.org
  www.handicapabil.org
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Piata de Craciun
(de Ecaterina Perca)

La fel ca si in anii trecuti, luna Decembrie a 
fost cea mai aglomerata luna pentru noi dar si 
cea mai frumoasa.  Inca de la inceputul lunii 
atelierul nostru a fost imbracat  de sarbatoarea 
mult asteptata de noi si organizata cu mare 
drag -  Piata de Craciun. Desigur, alaturi de noi 
au fost si  Asociatia Sindrom Down, Miscarea 
Ecleziala Carmelitana, Asociatia CopiiiRo, Casa 
Martha, Fundatia Sf. Dimitrie, Fundatia Emma, 
Fundatia Murialdo, Elevi ai Colegiului Goethe 
si  Congregatia Don Orione,  fara de care aceasta 
sarbatoare nu ar fi avut acelasi farmec.

Pentru ca toti cei care au trecut pragul atelierului 
nostru sa nu aiba motive sa plece prea repede am avut 
grija sa nu lipseasca delicioasele sarmalute facute cu 
mare drag de aceasta data de doamna Papiniu, vinul 
fiert cu scortisoara, si nici minunatele prajiturele facute 
ca in fiecare an de doamna Adriana. In plus, in prima 
zi a targului cei din Corala Sf. Elena au sustinut un 
frumos concert de colinde iar beneficiarii nostri au adus 
imaginea nasterii pruncului chiar in ieslea din curtea 
atelierului. 

 
Deoarece comenzi nu prea au fost in perioada Craciunului, am hotarat sa participam la cat mai multe 
targuri de Craciun. Am fost prezenti la Targul de Handmade ASID din Pasajul de la Universitate 
organizat de studentii de la Facultatea de Istorie, Targul de caritate de la Cercul Militar organizat de 
Fundatia Sf. Dimitrie, Targul de Craciun de la Scoala Americana si de la Scoala Britanica si nu in 
ultimul rand am reusit sa primim aprobare pentru 
a putea vinde lumanarile facute de beneficiarii 
nostri si pe holul Ministerului de Finante. Am 
avut succes la toate aceste targuri atat din punct 
de vedere a vanzarilor cat si prin faptul ca foarte 
multe persoane care pana acum nu au auzit de 
noi au ramas placut surprinsi de ceea ce fac 
beneficiarii nostri. Am intalnit oameni cu suflet 
mare care ne-au ajutat foarte mult chiar si prin 
faptul ca au cumparat o simpla  lumanare pentru 
a o aprinde pe masa de Craciun. Pentru noi asta a 
insemnat foarte mult si dorim sa le multumim. 
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Sarbatoarea Craciunului
(de Florentina Könözsi)

Ca in fiecare an, tinerii asteapta  sarbatoarea 
Craciunului cu bucurie si cu nerabdare! 
Si in acest an, i-au scris Mosului din timp 
cate o scrisoare in care au pus o parte din 
dorintele lor si i-au povestit ca au fost 
cuminti in anul ce se incheie.

Craciunul este prin excelenta sarbatoarea 
bucuriei! Noi suntem dupa o perioada plina 
in atelier, cu multa munca dar si cu satisfactii 
pe masura! Este un motiv in plus sa ne 
bucuram si de vacanta care urmeaza.

Dar mai intai sarbatoarea! Colindele, 
rugaciunea, masa frumos pregatita, 
cadourile, musafirii si nu in ultimul rand 
muzica si dansul au fost ingredientele 
pentru o dupa amiaza si o seara deosebite! 
Crestini fiind, nu uitam ca in centrul acestor 
sarbatori se afla copilul Isus, venit intre 
noi! Dupa cum ne-a explicat parintele 
Liviu, care a fost impreuna cu noi anul 
acesta la sarbatoare, luminitele si cadourile 
de Craciun au o semnificatie adanca! Isus 
este lumina vietii noastre si cel mai frumos 
cadou pe care il primim! De la El invatam sa 
luminam si noi pe drumul pe care mergem, 
sa ne oferim si noi celor din jur!

Tinerii din proiectul nostru stiu sa se bucure si 
sa sarbatoreasca. Noi avem multe de invatat si 
de la ei: sa ne bucuram mai mult, sa fim mai 
buni, sa fim mai curati, sa iubim mai mult si 
mai dezinteresat. Pentru ca sarbatoarea sa fie cat 
mai frumoasa, au contribuit parinti, prieteni si 
sponsori iar pe aceasta cale, le multumim tuturor! 
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Eu si atelierul
(de Cristina Ciubotaru)

Spunand Asociatia Ateliere Protejate spunem “un loc pentru persoane cu dizabilitati!”  Deoarece nu 
putem vorbi doar despre ce facem si cum facem fara a spune si cine face, ne-am decis ca incepand cu 
acest numar al revistei sa va facem cunostinta cu tinerii nostri si cum percep ei rolul asociatiei noastre.

Eu sunt Vlad
... o persoana  careia ii place mult sa se plimbe. Sunt un tanar foarte curios, de 
aceea imi place sa cunoasc oamenii si tot ceea ce se intampla in jurul meu, iar 
atunci cand eu nu inteleg ceva, intreb.  
Cand sunt la atelier muncesc, fac lumanari, mai gatesc, impachetez sau 
ambalez diferite lucruri, si ce imi place cel mai mult, rad cu colegii mei. 
Pentru mine Ateliere Protejate inseamna un loc unde muncesc, mai cunosc 
oameni si imi ocup timpul. Inainte sa vin la lumanari eu stateam acasa, ma 
plictiseam. Acum, de cand sunt aici imi ocup timpul, cunosc oamenii, sunt 
aici distractii, petreceri. Vin la aceasta asociatie de la inceputul anului 2006. 
La inceput am fost la atelierul Paulico, dar de cand s-a inchis, din anul 2008, 
vin la atelierul Boxberg. 
Despre atelierul de lumanari am aflat de la un coleg care era la lumanari cand 
am fost odata la comisie (pentru incadrarea in gradul de handicap). In acea 
perioada ma gandeam sa imi caut de munca, sa fac ceva acasa, dar am gasit 

atelierul de lumanari si mi-a placut foarte mult inca din prima zi.  
Probabil ca daca acest atelier nu ar mai fi, atunci as gasi un alt loc de munca, dar acasa nu  stau!

Eu sunt Igor
... un tanar inalt, frumos, deschis si prietenos. Sunt ascultator, cuminte, 
inteligent, vesel si amuzant. Imi place mult muzica, la petreceri eu sunt dj, imi 
plac filmele, plimbarile si sa petrec timp la calculator. Atunci cand colegii mei 
au nevoie de muzica, eu le fac cduri cu tot ce vor. 
Imi place sa ma intalnesc cu prietenii si prietenele mele, sa ne plimbam, sa 
mergem la cinematograf, sa merg la ei acasa sau sa ii invit la mine. Concediile 
imi place sa le petrec tot cu prietenii mei, la munte sau la mare, imi place mult 
ca in tabara sa stau in camera cu prietenii mei!
Cand sunt la calculator imi place sa citesc stirile mondene de pe internet sau sa 
ma uit la filme de divertisment.
Ateliere Protejate inseamna pentru mine un fel de munca. In atelier mi-am facut 
prieteni multi. Imi plac foarte mult petrecerile de la atelier, concediile, iesirile in 
oras. Imi place sa stau cu prietenii mei in atelier, sa ma distrez cu ei, sa vorbim 
despre lucruri interesante sau despre orice, sa radem, sa ascultam muzica, 

distractia se simte alaturi de noi. 
Eu la atelier fac lumanari, torn ceara in matrite, ambalez produse, fac fitile, curat matrite, matur 
atelierul si sala de mese, uneori sunt si la bucatarie fac mancare, curat legume, spal vasele, pregatesc 
mesele pentru pranz, asez scaune si tacamuri. Sunt foarte atent la ce imi spune Cristina sau Rodica.Vin 
la acest atelier din anul 2008.
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2% - Peste 300 de persoane au ales!
(de Flori Könözsi)

Se apropie perioada cand avem din nou nevoie de ajutorul dumneavoastra! Va rugam sa folositi 
dreptul pe care il aveti, de a dona 2% din impozitul pe salariu, pentru Asociatia Ateliere Protejate. 
Anul trecut a fost un an de criza. Vanzarile de lumanari, care reprezinta o parte din sursa noastra de 
finantare, au scazut putin. Sponsorii nostri au avut si ei probleme. Nu ne-au lasat de izbeliste dar 
sumele cu care ne-au sprijinit au fost si ele mai mici. Banii pe care i-am primit din impozitul pe 
salariu au fost mai multi si ne-au prins cu atat mai bine in aceste conditii. Pentru Asociatia noastra 
ei reprezinta o sursa de finantare foarte importanta, alaturi de donatii, sponsorizari si vanzari de 
lumanari.

Sunt oameni care ne sustin inca de la aparitia legii, din 2005. Sunt oameni carora inca le este frica 
ca aceasta decizie sa nu-i afecteze in vreun fel. Deja este al 5-lea an de cand acest lucru este posibil. 
Sunt multi oameni care au completat acest formular de la inceput, in fiecare an si nu li s-a intamplat 
nimic, printre ei sunt si eu. Inteleg bine reticenta oamenilor cand aud de administratia financiara, 
totusi e mai simplu decat pare si chiar functioneaza intr-o buna masura.

Nici noi nu am crezut la inceput ca statul va respecta aceasta lege. Nici acum nu avem o posibilitate 
de a verifica daca vireaza toti banii care ar trebui. Dar anul trecut am primit peste 5000 euro din 2%. 
Pentru noi acestia sunt bani foarte multi si foarte necesari. Acopera 1 luna si ¼ din cheltuielile pe 
care Asociatia le are. Suntem dispusi sa facem tot ce tine de noi pentru a beneficia de acest ajutor in 
continuare!

Dar nu putem face nimic fara cat mai multi prieteni. Ne bazam mult pe parintii care ne sustin, 
fiecare dupa posibilitati, ne bazam mult pe colegii care se implica si ei fiecare in cercul lui de 
cunoscuti, ne bazam mult pe prietenii care ne cunosc mai mult sau mai putin munca si determinarea 
noastra de a le oferi persoanelor dezavantajate un loc de care au mare nevoie si care le face viata 
mai buna si mai frumoasa! Toti acestia au reusit sa ajunga la multe persoane, care desi nu ne cunosc 
personal, au avut incredere in cei care le-au vorbit despre noi!

Banii pe care i-am primit anul trecut reprezinta mai mult de 300 persoane care au ales sa vireze 2% 
din impozit catre asociatia noastra. Le multumim tuturor, stiuti si nestiuti, ii asiguram ca efortul lor 
a avut un rezultat bun si ii rugam din suflet sa ne sprijine si in acest an! Depunerea formularelor se 
poate face pana la data de 15 mai. Se pot depune direct la Administratia Financiara unde persoana 
are domiciliul sau pentru cei care nu prea au timp, ne oferim sa le depunem noi.
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Trecutul si viitorul
(de Jörg Könözsi)

La inceputul anului trecut (Handicapabil 
01/2009, pagina 6), am scris despre planurile 
pe care noi le-am avut pentru 2009. Sa facem o 
retrospectiva si sa ne uitam si in viitor.

Scop 2009:
Dorim sa integram beneficiarii nostri la firme 
care angajeaza oameni cu dizabilitati.
Realitatea:
Din pacate nu am putut integra nici un tanar. 
Dupa cateva eforturi care au sfarsit cu esecuri la 
inceputul anului 2009, motivatia de a merge mai 
departe cu integrarea persoanelor cu dizabilitati 
a scazut. Dupa o analiza mai profunda, am 
concluzionat, ca acest scop nu poate fi atins 
si nu este o prioritate pentru asociatia noastra. 
Integrarea intr-un loc de munca a persoanelor cu 
dizabilitati este  posibila numai cu o legislatie 
bine facuta si cu institutii si functionari bine 
pregatiti pentru acest domeniu. Din pacate 
incompetenta persoanelor din sectorul social al 
statului nu ne da speranta nici pentru viitor.
Pentru 2010 inseamna:
Scopul asociatiei ar trebui sa fie si este, terapia 
ocupationala pentru cei care nu au posibilitatea 
de a avea un loc de munca normal.

Scop 2009:
Dorim sa facem un catalog cu lumanarile 
noastre.
Realitatea:
Catalogul s-a realizat in luna mai. Si de Craciun 
am facut un catalog special pentru iarna.
Pentru 2010 inseamna:
Catalogul a fost un mare succes. Multi oameni 
au putut sa vada lumanarile, chiar daca nu au 
fost in atelierul nostru. Totusi s-a observat, ca 
oamenii vor sa vada si produsul real si nu este 
o posibilitate foarte buna sa vindem lumanarile 
doar prin catalog. Momentan lucram la catalogul 
pentru 2010 pentru a prezenta in continuare 
posibilitatile si produsele noastre.

Scop 2009:
Dorim sa vindem mai multe lumanari decat anul 
trecut. 
Realitatea:
Datorita crizei am vandut ceva mai putine 
lumanari decat anul trecut. Diferenta este mica si 
in conditiile date consideram ca rezultatul a fost 
totusi satisfacator.
Pentru 2010 inseamna:
Momentan lucram la cateva produse noi pentru 
anul 2010. Speram ca experienta ne ajuta sa 
facem din ce in ce mai multe modele, care plac 
clientilor nostri.

Scop 2009:
Dorim sa ne extindem.
Realitatea:
Ne-am extins. Dupa cateva renovari in luna 
mai si iunie, noi am putut sa marim numarul de 
beneficiari de la 18 la 25, pe parcursul anului 
trecut.
Pentru 2010 inseamna:
Am ajuns la maxim. Spatiul pe care-l avem nu 
ne mai permite sa marim numarul beneficiarilor. 
Totusi lucram, impreuna cu o alta fundatie, la 
un nou proiect. Nu vreau sa spun mai mult, 
deoarece suntem la inceput. Dar avem speranta.

Scop 2009:
Dorim sa organizam evenimente de neuitat 
pentru prietenii asociatiei asa cum am facut si 
anul trecut!
Realitatea:
Sunt sigur, ca toti cei care au citit numerele 
anterioare ale revistei noastre si cei care au fost 
la evenimentele din 2009, au vazut ca acest scop 
s-a realizat.
Pentru 2010 inseamna:

Va invitam din nou! (Pe pagina urmatoare)
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Multumim
Sponsorii nostri:

Urmatoarea aparitie Nr. 8 va fi in iunie 2010

Noaptea lumanarilor 2010
impreuna cu YaU concept si MioBio
pregatim o mare surpriza pe data de:

27 martie 2010!
Inregistrati-va adresa de email pe site-ul nostru:

www.ateliere-protejate.org
si veti primi cele mai recente informatii despre actiunile si pietele la care participam.

Multumim mult!

YaU (You and Us) concept este un studio care promoveaza un concept 
neconventional de design de eveniment si obiecte asociate. Atelierul YaU abordeaza 

creativ industria de organizare de evenimente si pune in scena concepte inovative 
pentru ocazii speciale, evenimente sociale si corporate. www.yau.ro

MioBio - cosmetice organice, un loc unde fiecare produs reprezintă o bucaţică 
de natură, de răsfăţ şi cu dichis. Produse bio pentru îngrijirea tenului, loţiuni & 
uleiuri de corp, cristale & uleiuri de baie, geluri hidratante, săpunuri, parfumuri, 
brand-uri atent selecţionate, majoritatea prezente pentru prima dată în România. 

Totul disponibil şi în online shop www.miobio.ro 

Vanzare de lumanari online!

Printr-un parteneriat cu magazinul online 

www.artopia.ro

puteti achizitiona lumanarile din catalogul 
nostru pe 2009 si prin internet.

Multumim partenerilor de la Artopia pentru 
aceasta posibilitate!


