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„Doamne, da-mi puterea
de a schimba lucrurile pe
care le pot schimba, linistea
de a accepta ceea ce nu pot
schimba si intelepciunea de a
distinge intre acestea doua!“
(Francisc de Assisi)
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Cristina Ciubotaru
Jörg Könözsi
PS: Din cauza acestor modiﬁcari sa interziat
aparitia revistei.
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Noaptea Lumanarilor 2009
de Ecaterina Perca

In zilele de 3 si 4 aprilie, Asociatia noastra a gazduit cea de-a
3-a editie a evenimentului Noaptea Lumanarilor. Pentru prima
data, la acest eveniment, alaturi de noi au fost si Asociatia
CopiiiRO, Asociatia Sindrom Down Bucuresti, Asociatia
Miscarea Ecleziala Carmelitana, Asociatia Studentilor de la
Limbi Straine si Fundatia Sf. Dimitrie.
Desi in anii trecuti am stabilit anumite recorduri mondiale,
anul acesta, ideea nu a mai fost de record, ci pur si simplu
ne-am gandit la o forma mai speciala, de aceea, ﬁind in timpul
apropiat sarbatorii Pastelui am ales sa facem o lumanare
simbol. Crucea ﬁind cel mai puternic simbol al timpului din
Postul Mare si cel Pascal, am hotarat ca forma lumanarii sa ﬁe
o cruce. Aceasta a avut o lungime de 4,5 m, o latime de 2,5 m,
peste 200 de ﬁtile, si s-a lucrat la ea timp de 3 saptamani.
Evenimentul Noaptea Lumanarilor a fost
imbogatit cu Piata de Primavara. Invitatii
nostrii au putut admira lumanarea serii si
cumpara produse lucrate manual de catre
beneﬁciarii asociatilor participante.
Totodata beneﬁciarii nostri au aratat oaspetilor
cum se fac lumanarile, demonstrand o data in
plus ca in ciuda dizabilitatilor pe care le au,
sunt capabili sa faca lucruri deosebite.
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Renovari in atelier
de Cristina Ciubotaru

Ultimile patru saptamani Centrul
nostru a fost un adevarat santier.
Chiar daca renovarea a durat
mai mult timp, activitatile cu
beneﬁciarii nu au fost intrerupte
nici macar o zi, ba chiar mai mult,
tinerii nostri veneau in ﬁecare
dimineata cu entuziasm pentru a
vedea ce anume se va schimba si
cum pot ajuta, iar la incheierea
programului admirau rezultatul
muncii zilei in curs.
Renovarea Casei Boxberg a implicat o reorganizare a spatiului, astfel incat prin mutarea salii de
mese la etaj, atelierul a fost largit. Acum spatiul atelierului este mai mare deoarece cuprinde inca
o sala care este folosita ca spatiu de depozitare a materiei prime precum si a lumanarilor ﬁnalizate.
Spatiul permite totodata un loc si pentru o eventuala activitate a inca cinci beneﬁciari (din momentul
in care putem sa ne permitem).
La etaj a fost mutata, asa cum am amintit mai sus, sala de mese,
aceasta ﬁind acum mai spatioasa si mai luminoasa. Biroul a revenit
la parter, iar spatiul fostului birou este acum folosit ca sala de studiu,
ceea ce face ca activitatea de educatie individuala sa ﬁe oarecum
separata de celelalte activitati,
oferind intimitate si capacitate de
concentrare mai mare. Scarile catre
etajul superior au fost adaptate
pentru a ﬁ folosite in bune conditii
de catre beneﬁciarii nostri. Pe langa
aceste modiﬁcari, ﬁecare incapere
a fost zugravita.
Renovarea nu ar ﬁ fost posibila
fara ajutorul voluntarilor care neau sprijinit prin munca imediat
ce i-am solicitat. De aceea
tinem sa multumim din inima
parintilor care s-au implicat in aceasta activitate: doamna
Sava Elena, doamna Matei Gabriela, domnul Sava Roman si
domnul Sandu Grigore. De asemenea multumim si prietenilor
care ne-au oferit ajutorul lor Varga Cristian si Ciubotaru
Corneliu.
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Eu sunt...

de Cristina Ciubotaru
In prima zi din iulie implinesc doi ani de cand
lucrez la Asociatia Ateliere Protejate. Daca as
privi retrospectiv aproape ca pot spune ca nu am
muncit ci am petrecut un timp frumos alaturi
de oameni deosebiti beneﬁciari, parinti, colegi,
voluntari, prieteni ai Asociatiei.

„Doamne, da-mi puterea
de a schimba lucrurile
pe care le pot schimba,
linistea de a accepta
ceea ce nu pot schimba
si intelepciunea de a
distinge intre acestea
doua!“
(Francisc de Assisi)

Motivatia pentru care am venit sa lucrez in
aceasta asociatie a fost initial necesitatea de a
avea un loc de munca in domeniul pe care l-am
studiat. In anul 2007 am ﬁnalizat studiile mele in Asistenta Sociala, facultatea
de Teologie Romano-Catolica si Asistenta Sociala. Intre timp motivatia pentru care am pastrat acest
loc de munca s-a schimbat ﬁind sustinuta de satisfactia profesionala pe care o ofera rolul meu in
asociatie.
Am alaturi de mine o echipa de oameni minunati langa care am invatat ce anume inseamna o munca
sociala profesionista.
Primul meu rol in echipa Asociatiei a fost de a coordona activitatea beneﬁciarilor si a colabora cu
colegii in derularea proiectelor. Treptat responsabilitatile au crescut ﬁind implicata in coordonarea
intregului atelier, coordonarea activitatii voluntarilor, dezvoltarea activitatilor educative a
beneﬁciarilor; pastrarea legaturii cu familiile si asociatiile partenere; a relatiilor cu persoanele din
exterior si presa.
In urma cu o luna de zile am primit propunerea postului de director executiv al Asociatiei. Decizia
de a accepta acest statut nu a fost usor de luat gandindu-ma la responsabilitatile pe care acesta le
implica, insa dupa o intreaga lista de argumente pro si contra, cu optimism si entuziasm am acceptat
aceasta propunere.
Planuri privind viitorul meu si al Asociatiei sunt multe, insa unul care ma provoaca in mod deosebit
este marirea numarului de beneﬁciari.
Daca inainte ma gandeam la dezvoltarea proiectelor in directia cresterii numarului de beneﬁciari ai
Asociatiei ca la un scop nu foarte apropiat, astazi incep sa intrevad un nou drum. Atelierul asociatiei
functioneaza acum la o capacitate maxima de beneﬁciari (un numar de 17) insa numarul mare de
solicitari din partea potentialilor beneﬁciari a unui loc in cadrul Asociatiei noastre ma determina la
gasirea unei solutii viabile.
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Multumim - 2%

Raport ﬁnanciar 2008 in RON

de Flori Könözsi

Venituri

Ma bucur ca in ﬁecare
an numarul celor care
se folosesc de aceasta
prevedere creste, totusi
mai sunt inca multi
care nu o cunosc sau
care din comoditate
sau frica nu o folosesc.
De aceea doresc sa
subliniez inca o data
ca ﬁecare persoana care obtine venituri din
salariu sau din alte activitati in cursul unui an
calendaristic, poate decide pana pe data de 15
mai, anul urmator, catre ce asociatie doreste sa
directioneze 2% din impozitul pe care l-a platit
deja la stat. Aceasta optiune nu implica nici un
alt risc si nici o alta obligatie. Putem face bine
in multe feluri si de multe ori, uneori e necesar
un efort mai mare alteori ne costa mai putin, dar
oricum e pacat sa nu-l facem cand avem ocazia!

2%

Donatii (interne si externe)
Sponsorizari (ﬁrme)
Activitati economice (vanzare lumanari)
2%
Dobanzi bancare
Alte venituri

103.628
57.982
34.188
14.513
1.421
4.299

Total venituri 2008

216.031

Cheltuieli

As vrea sa multumesc celor care au fost
alaturi de noi anul acesta, si nu au fost putini.
Multumesc in primul rand acelora care sunt
deja sustinatorii nostri traditionali - de patru ani.
Multumesc de asemenea noilor prieteni care ne
sustin prin 2%.

Resurse umane (salarii si impozite)
Infrastructura (gaze, curent, apa)
Cheltuieli atelier (materiale si investitii)
Cheltuieli tineri (bani buzunar,
timp liber, educatie)
Consumabile (alimente, sanitare)
Cheltuieli administrative (telefon, birotica)
Impozite cladiri
Servicii terti
Cheltuieli reclama

45.665
10.592
38.938
23.183
7.373
5.289
9.721
2.855
777

Total cheltuieli 2008

144.393

Si in acest an, doamna Busila Elena, expert contabil a
veriﬁcat si certiﬁcat situatiile ﬁnanciare ale Asociatiei,
in calitate de cenzor evidentiind ca bilantul contabil
pentru anul 2008 este in conformitate cu normele legale
in vigoare si reﬂecta imaginea ﬁdela si completa a
patrimoniului Asociatiei Ateliere Protejate la incheierea
exercitiului ﬁnanciar contabil. Ii multumim pentru
sprijin!

Tuturor acelora care au directionat 2% din
impozit catre asociatia noastra, le multumesc din
inima pentru ca fac posibil ca tineri defavorizati
si uneori izolati sa aiba un loc unde vin zi de zi
cu placere, unde creaza lucruri utile si frumoase,
socializeaza, leaga prietenii, invata lucruri noi.
Pentru persoanele cu dizabilitati este foarte
important sa aiba un astfel de loc, sa se simta
integrati in societate. Sunt sigura ca efortul
tuturor acelora care fac posibil acest lucru va ﬁ
rasplatit!
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A aparut primul catalog de produse al asociatiei Ateliere Protejate!
de Ecaterina Perca

In luna ianuarie a acestui an, dupa ce a trecut febra sarbatorilor de iarna, beneﬁciarii nostri s-au pus pe treaba. Pentru acest an ne-am propus
sa facem un catalog cu produsele noastre, de aceea au inceput plini de
entuziasm sa incerce diverse modele de lumanari. Au testat forme,
culori, marimi, arome, pentru a putea folosi in catalog cele mai bune
lumanari. De la o zi la alta, ﬁecare model testat a avut o calitate mai buna, o ardere mai lina
si o rezistenta mai mare. Pe langa testele facute de beneﬁciari, am realizat si un sondaj referitor la produsele noastre, pentru a putea ﬁ siguri ca ceea ce vom oferi va satisface cerintele si nevoile tuturor. La acest
sondaj s-a lucrat mai mult timp iar rezultatele obtinute ne-au asigurat ca ceea ce noi oferim nu e departe de
ceea ce se cere. In plus, dupa realizarea acestor teste si sondaje, urmatorul pas facut a fost achizitionarea
unei cantitati mari de materie prima, deoarece aceasta se gaseste foarte greu pe piata, pentru a
putea face fata viitoarelor comenzi care speram ca vor ﬁ cat mai multe.
Acest catalog este foarte important atat pentru asociatie si beneﬁciari cat si pentru clienti. Important pentru asociatie deoarece ne va ajuta foarte mult in prezentarea produselor, important
pentru beneﬁciari pentru ca acum vor face produse clar deﬁnite aceasta ducand la o perfectionare a modalitatii de confectionare a lumanarilor, important pentru clienti deoarece vor vedea
o prezentare larga a produselor si se vor putea hotari mai usor in alegerea unui model.
Gasiti catalogul pe situl nostru in format PDF: www.ateliere-protejate.org

Eu sunt...

de Ecaterina Perca
Despre proiectele asociatiei Ateliere Protejate am aﬂat de la un prieten (fost voluntar la
atelier). Prima mea vizita aici a fost la Noaptea Lumanarilor 2008. Atunci, am ramas
placut surprinsa de tot ce am vazut (in special de lumanarea record), insa nu m-am
gandit ca intr-o zi voi ajunge sa lucrez aici. In vara anului trecut, am fost nevoita sa
raman in Bucuresti, si din lipsa unui loc de munca, m-am gandit ca ar ﬁ frumos sa fac
voluntariat. Zi de zi am aﬂat tot mai multe despre proiect si aproape insesizabil am
facut voluntariat timp de 10 luni. Desi latura mea profesionala este una economica,
acest fapt nu m-a impiedicat sa ma dedic voluntariatului in munca sociala.
Sunt convinsa ca lumanarile pe care le facem pot concura cu alte produse din comert. Sunt convinsa ca
beneﬁciarii nostri dau un exemplu bun pentru societatea noastra. Din pacate nu ne putem extinde daca
nu avem resurse ﬁnanciare stabile pentru viitor. Din aceste motive scopul asociatiei este cel de a creste
vanzarea de lumanari. Pentru a atinge acest scop, asociatia si-a propus sa angajeze o persoana care sa
se ocupe doar de vanzari, iar cu ajutorul sponsorului nostru Ceﬁn, care a sponsorizat acest post pentru
un an de zile, acest lucru a fost posibil. Spre bucuria mea, sarcina aceasta mi-a revenit mie, iar de pe
data de 1 Mai 2009 am fost angajata ca agent de marketing. Sper ca munca mea sa dea roade pentru
asociatie si nu in ultimul rand pentru beneﬁciarii nostri.
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Multumim - Primariei Sectorului 4

Multumim
Sponsorii nostri:

de Flori Könözsi

Dorim sa multumim in acest numar al
revistei noastre Primarului si consilierilor
locali din Sector 4 care au aprobat in sedinta
din 31 martie 2009, scutirea Asociatiei
noastre de la plata a aproximativ 1500
Euro, reprezentand impozitul pe cladire
pentru 2009. Mentionam ca a fost al treilea
an consecutiv in care am depus cerere de
scutire la Primarie, (de cand Codul Fiscal
in vigoare permite acest lucru) dar anul
acesta a fost prima data cand raspunsul
a fost pozitiv. Ne bucuram ca s-a produs
o schimbare la Primaria sect. 4 care a
devenit mai deschisa fata de problemele
si necesitatile persoanelor cu dizabilitati
si speram sa avem o colaborare buna in
continuare! Multumim!

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. 6 va ﬁ in septembrie 2009
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