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Lucruri mici,
cu iubire mare!
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Mi se intampla uneori sa fiu smulsa din tumultul vietii cotidiene si sa ma las surprinsa de cat de minunate 
pot fi caile vietii. Un asemenea episod s-a intamplat si la sfarsitul anului 2012. 

Aproape fiecare saptamana a lunii decembrie a adus la Asociatia Ateliere Protejate cel putin o persoana care 
a oferit cu o generoasa disponibilitate timp, pricepere si/sau sustinere financiara. A fost ca o primavara in 
plina iarna, ceea ce ma face cu atat mai mult sa am speranta si 
totodata increderea ca in societatea romaneasca lucrurile sunt 
in schimbare, iar viata poate fi mai buna. Important este sa 
devenim activi intr-o schimbare pozitiva.

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

Dragi cititori si cititoare,
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Multumim, Flori si Jorg pentru ca sunteti in 
continuare alaturi de noi! Este o mare incurajare!

Multumim Asociatiei Strassengel din Germania 
pentru sprijinul sustinut datorita caruia putem 
continua proiectele Asociatiei!

Multumim Asociatiei Paulico din Olanda pentru tot 
ajutorul acordat!

Multumim comunitatii Biberist, Elvetia, firmei 
S.C. HEBERGER CONSTRUCTII S.R.L., si 
firmei S.C. Concept Consult&Prospect SRL pentru 
sponsorizari!

Multumim domnului primar al sectorului 4 si 
domnului primar din Popesti Leordeni pentru 
scutirea impozitului pentru cladire!

Multumim tuturor celor care ne-au acordat 2% 
din impozitul pe salariu si tuturor celor care s-au 
implicat in colectarea fiselor!

Multumim parintilor pentru implicarea din acest 
an!

Multumim voluntarilor care au dedicat din energia 
si timpul lor pentru tineri!

Multumim Oana, Ramona, Dave, Jennifer, Dana, 
Mihaela pentru sprijinul oferit in traducerea 
materialelor.

Multumim partenerilor Kern Liebers, Casa Retro si 
YAU Concept pentru colaborarea fructuoasa!

Multumim colaboratorilor JTI!

Multumim tuturor celor care au sustinut Asociatia 
Ateliere Protejate in diverse feluri!

As dori deasemenea să spun un mare MULTUMESC 
Providentei Divine. Sunt convinsa ca Asociatia 
Ateliere Protejate se afla in Grija Divina, iar dovada 
pentru aceasta este viata de zi cu zi pe care o traim 
in cadrul Asociatiei, oamenii pe care ii intalnim, 
proiectele pe care reusim sa le ducem la bun sfarsit.

Cu ajutorul Domnului şi al dumneavoastra am 
reusit sa mergem mai departe, sa facem proiecte noi, 
sa indraznim si sa ne bucuram... Multumim din 
suflet si va invitam sa ramaneti alaturi de noi!

Multumiri tuturor celor care ne-au insotit pe parcursul anului 2012!
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Binecunoscutul targ pentru care ne pregatim in 
fiecare an a fost unic ca experienta si de aceasta 
data. Ne-am bucurat sa revedem prieteni vechi 
si sa cunoastem persoane noi! Alaturi de noi in 
acest an au participat din nou Miscarea Ecleziala 
Carmelitana, Casa Marta, CopiiRo, SOS Satele 
Copiilor, Chance For Life, Asociatia Sindrom 
Down, Asociatia Mladita - fiecare cu specificul si 
noutatile ei. 

Pentru prima data a fost alaturi de noi Andreea 
Lazaroiu, o tanara cu o vointa si o putere 
extraordinara! Ne-a incantat cu talentul ei de a picta, 
cu arta de a impaturi hartia – quillinq – tehnica 
prin care a adus o nota de noutate si originalitate in 
cadrul targului. 

Elevii din cadrul Institutului Goethe si-au continuat 
neintrerupt activitatea iar 2012 a fost cea de-a 

Piata de Craciun

8-a Editie din cadrul Pietei de Craciun. Apreciem 
implicarea profesorilor si activitatea entuziasta a 
tinerilor!

Pe parcursul celor doua zile am avut posiblitatea 
sa admiram, sa cunoastem si sa ne bucuram de 
compania prietenoasa a celorlalti. Atmosfera 
targului a fost animata de prezenta minunata a 
grupului de Colindatori Traditia Romaneasca. Ne-
au impresionat si de aceasta data prin repertoriul 
bine ales, cu colinde vechi romanesti si pline de 
profunzime. Prezenta lor autentic romaneasca s-a 
reflectat atat in colinde, costumatie si instrumentele 
aferente, iar entuziasmul lor ne-a bucurat deplin!

Multumim tuturor celor care au participat si speram 
ca anul 2013 sa fie si mai frumos!
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Un vechi proverb romanesc “Dupa munca si rasplata!” se potriveste foarte bine in contextul activitatii noastre 
intense din cursul anului, dar mai ales din lunile noiembrie si decembrie. Dupa primul eveniment al lunii, Piata 
de Craciun, tinerii au discutat frecvent despre Petrecerea de Craciun, costumatie si... colinde! 

A fost primul an in care ne-am pregatit pentru a merge cu colindul! Majoritatea tinerilor au fost pentru prima 
data cu colindul si cu totii vor sa mai repete aceasta experienta deosebita! Persoanele care ne-au ascultat au fost 
impresionate si emotionate de bucuria cu care tinerii cantau despre cel mai frumos Eveniment!

Desi ne asteptam ca tinerii sa fie obositi la petrecerea de seara, toti aveau inca o energie incredibila! Am invitat 
alaturi de noi si tineri din anii trecuti care acum sunt independenti sau in alte proiecte si au avut placerea sa se 
bucure alaturi de noi!

Pe aceasta cale dorim sa multumim mamelor care s-au ocupat de pregatirea si aranjarea mesei! Totodata 
multumim Parintelui Stefano pentru mesajul de multumire la incheierea de an cat si grupului de tineri din 
miscarea Mladita pentru colinde si poeme!

Surpriza serii mult asteptata de tineri a fost impartirea darurilor de sub brad, moment care a incununat cu 
bucurie ultima zi de activitate din anul 2012!

Petrecerea de Craciun
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Cel mai mult ii place sa faca (sau sa i se faca 
fotografii), ii place foarte mult sa manance paste 
si cozonac. De asemenea, este un tanar implicat 
in activitati religioase: “Merg la Capela,  Biserica” 
si ne povesteste entuziasmat: “Imi place sa 
ministrez!”

Referitor la activitatea din Atelier spune ca “E 
bun!” Isi aminteste de petrecerea de Craciun, de 
Pasti, de tabara trecuta de la Timisoara. Ii plac 
activitatile diverse: “Sambata mergem la film? 
Haide, Ana!” mi-a spus Nicolae zambind.

Nicolae povesteste ca aici a invatat mai multe 
lucruri “Sa fac lumanari, sa curat matrite, sa fac 
mancare.” Dar cel mai mult “Imi place sa fac 
ace!”

Atunci cand impartaseste ce inseamna Ateliere 
Protejate pentru el, Nicolae ne impartaseste ca 
se gandeste la Cristina, Andreea, Anca, Igor – pe 
care-l considera bun, Mihaela, Simona, Roxana 
– la care a observat foarte atent ca face “asa 
(gesticuleaza) treaba!”

Nicolae povesteste ca vrea sa fie harnic si sa 
faca bani. “Vreau sa vin mereu aici!” Tanarul 
marturiseste ca cel mai mult il iubeste “pe 
Dumnezeu” gand pe care il transmite tuturor 
cititorilor si tuturor oamenilor!

Nicolae

Este in varsta de 27 de ani si face parte din proiect 
din anul 2009, data pe care si-o aminteste cu precizie 
maxima. Povesteste ca perioada de trei sau patru ani de 
la data inscrieii pe lista de asteptare a proiectului a fost 
una plictisitoare. Cand se gandeste la Ateliere Protejate 
spune “Am ceva de facut, nu stau sa ma plictisesc!”

Gabriel se defineste ca fiind bun, intelegator, sincer 
– calitate pe care o apreciaza cel mai mult la o persoana. 
Ii place foarte mult sa utilizeze internetul “Ma preocup 
de echipa mea de fotbal care are acelasi nume ca si revista 
noastra.” De cand a venit la Atelier s-a schimbat in mod 
placut “Am invatat sa ma linistesc, sa nu mai fiu violent 
verbal.” Totodata a invatat si lucruri noi: sa fac lumanari, 
sa iau temperatura la ceara, sa matur – inainte nu stiam 
sa fac bine.” Iar in tabara de la Sarbova a  fost invatat de 
un tanar din Italia sa cante la chitara.

La Atelier ii place “La lumanari cu prietena Ancuta, la 
Casa Retro cu prietena Andreea.” Din 11 ianuarie (a.c.) 
am inceput sa fac ace la aparat (dispozitiv de verificare) 
– era visul meu dintotdeauna! Ma simt bine sa fac asta!”

Ca imbunatatire dezirabila pentru Atelier, Gabriel a spus 
“Imi doresc sa fiu director in perioada cand Cristina este 
plecata in concediu. Sa coordonez cum face ea.”

Gandurile sale pentru cititorii revistei se regasesc intr-o 
frumoasa invitatie “Sa vina si sa vada ce fac eu! Nu vor 
regreta, o sa vada ceva foarte frumos, ii asigur!”

Gabriel
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... asistent social si cele cateva luni de activitate mi-
au fost suficiente sa ma familiarizez cu activitatile 
desfasurate in Atelier si mai ales sa inţeleg care este 
rolul meu aici. 

Am o varsta apropiata cu marea majoritate a 
tinerilor din Atelier si chimia dintre noi s-a 
produs destul de repede, chiar mai repede decat 
ma asteptam. Am fost surprinsa de harnicia, 
perseverenta, cooperarea de care sunt in stare si 
dau dovada, de modul jovial in care isi rezolva 
sarcinile incercand sa dea sens vietii lor, de modul 
in care socializeaza si reusesc sa fie o echipa in ciuda 
„tabieturilor”personale, dar mai ales cum reusesc sa 
lase amprenta lor in vietile celor din jur prin lucruri 
mici si simple. 

La Atelier viata e simpla si in acelasi timp 
complicata, e uşoara, dar şi grea, e uneori linara iar 
alteori curbata, dar nu ar fi ceea ce este daca nu e 
asa.

Prezint aprecierea si multumirea mea tinerilor si 
echipei care m-au acceptat alaturi de ei cu ideea de a 
face impreuna lucruri frumoase si durabile.

 Eu sunt Ancuta, ...

Am inceput acest an cu entuziasmul de a continua 
unele proiecte anterioare si cu dorinta ca anul acesta 
sa imbunatatim mai mult activitatile desfasurate 
in cadrul Asociatiei. Dorim sa oferim serviciile de 
terapie ocupationala si ergoterapie pentru alti 4 
tineri pe parcursul acestui an. Totodatata dorim sa 
realizam schimburi de experienta pentru tinerii cu 
dizabilitati prin colaborarea cu alte ONG-uri de acest 
gen. Speram sa contribuim cat mai mult la cresterea 
calitatii vietii tinerilor cu care lucram si sa fim un 
model de urmat pentru crearea altor Asociatii de acest 
fel!

Work-shop Bomboana Creativa 

Ne propunem sa realizam un proiect de promovare 
a valorii pe care o poate aduce in societate persoana 
cu dizabilitati mentale. In acest sens dorim sa 
realizam work-shop-uri cu copii, tineri si angajati 
care sunt dispusi sa cunoasca realitatea persoanei cu 
dizabilitati si sa se dezvolte personal. Participantii 
au oportunitatea sa-si dezvolte creativitatea si simtul 
artistic prin decorarea lumanarii denumita sugestiv 
„Bomboana Creativa” (http://www.ateliere-protejate.
org/priveste/bomboana-creativa/).
Scopul acestui proiect este de a da valoare persoanei 
cu dizabilitate si de a contribui la reintegrarea ei in 
societate. Astfel dorim sa evidentiem resursele si 
contributia pe care o poate aduce  in plan economic 
ca participant activ. Prin astfel de activitati dorim sa 
semnalam societatii ca o lume mai buna, mai civilizata 
depinde de atitudinea noastra, a fiecaruia dintre noi.

 Planuri pentru anul 2013
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Multumim
Sponsorii si Partenerii nostri:

Urmatoarea aparitie Nr. 17 va fi in iunie 2013

In anul 2012 prin directionarea celor doua procente din impozit pe venit a 
contribuabililor, Asociatia Ateliere Protejate a acumulat o suma de aproximativ 
50000 ron. Reusita de a strange aceasta suma se datoreaza implicarii a  sute de 
persoane carora le suntem recunoscatori pentru alegerea lor de a sustine proiectele 
Asociatiei. Ne-am bucura daca v-ati alatura celor ce aleg sa directioneze catre noi cei 
2%, pentru ca si in anul 2013 sa putem oferi o siguranta a continuarii activitatilor 
din cadrul Atelierului.

Asa cum am facut si in ultimii 10 ani, ne asumam angajamentul nostru de a oferi o 
viata mai buna persoanelor cu dizabilitati mintale si psihice. 

2%

Persoanele care ne sunt 

alaturi in campania 2%

Asociatiile

Strassenengel din Germania

si Paulico din Olanda


