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“Un trandafir poate ţine locul 
unei grădini, iar un prieten 

poate face cât întreaga lume.”

Leo Buscaglia

www.facebook.com/AteliereProtejate
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Citatul din numarul acesta al revistei ma duce cu gandul la Micul Print, cartea lui Antoine de Saint 
Exupery, pe care am recitit-o pe nerasuflate in primii ani de facultate! Fiind o devoratoare de carti de 
povesti, bineinteles ca in copilarie aceasta carte mi-a cazut in mana, insa recunosc ca nu mi-a placut deloc... 
nu am inteles nimic si am inapoiat-o la biblioteca mai repede decat orice alta carte. Dar altfel se prezinta 
situatia dupa ce citesti aceasta carte cu o minte putin mai coapta! M-am indragostit pur si simplu de ea 
la a doua citire, si marturisesc ca o daruiesc oricarei persoane dragi deoarece consider aceasta carte un 
fundament al relatiilor interumane!

Cartea Micul Print cuprinde un mare adevar, acela ca suntem in cautare permanenta de prieteni! Avem 
nevoie de socializare, indiferent de statutul nostru, indiferent de limitele noastre suntem dependenti de 
prieteni! Si tinerii nostri beneficiari deasemenea. Ceea ce imi place foarte mult la “tinerii mei” e faptul ca 
se imprietenesc imediat! Sunt atat de doritori de prietenii incat nu au nici o pretentie de la prieteniile pe 
care ei le leaga! Este exemplara gratuitatea iubirii cu care ei se apropie unul de celalalt! Cat de saritori in a-si 
ajuta aproapele sunt acesti tineri! Blandetea si recunostinta pe care o impartasesc celor din jur ma hranesc 
si ma impiedica in acelasi timp sa ma scufund in materialismul vietii! Iar pentru aceasta le sunt profund 
recunoscatoare!

Va invit si pe dumneavoastra, dragi cititoare si cititori sa va imprieteniti cu ei prin citirea revistei si prin 
vizitele pe care va asteptam sa ni le faceti! 

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 cititoare, dragi cititori,
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Faptul ca putem face acest proiect, il datoram 
multor persoane. Prin sustinerea lor, ele ne arata 
incredere, iar increderea lor ne da putere sa mergem 
mai departe. Folosim acest prilej pentru a a le 
trimite un mic semn de multumire din partea 
noastra, a celor din proiect.

Multumim elevilor de la Colegiul Goethe care au 
organizat cateva actiuni in perioada sarbatorilor de 
iarna iar cu banii stransi au cumparat pentru noi un 
automat si cani pentru ceai. Cu ajutorul lor, facem 
mai usor ceaiul care ne incalzeste pe perioada iernii, 
iar pe timp de vara, ne racoreste!

Multumim Firmelor Yau Concept si Mio Bio care 
ne-au gazduit evenimentul Noaptea Lumanarilor si 
s-au implicat in organizarea lui din acest an!

Multumim domnului Voicila de la firma BSH 
Electrocasnice SRL care ne-a facut cadou un 
aspirator si un cuptor cu microunde, care ne 
usureaza munca si ne sunt de mult folos!

Multumim Firmei Cadbury care din cand in cand 
ne indulceste zilele cu ciocolata si alte specialitati 
delicioase!

Multumim BCR care ne-a sponsorizat cu 500 lei, 
suma reprezentand dublarea unei vanzari pe care am 
putut sa o facem la sediul lor!

Multumim si in acest an Primarului si Consilierilor 
locali ai sect. 4 care au aprobat scutirea Asociatiei 
noastre de la plata impozitului pe cladire, usurandu-
ne de o povara grea si mare pentru noi!

Multumim tinerilor, parintilor, prietenilor, 
colegilor, cunoscutilor si necunoscutilor care au 
fost si in acest an alaturi de noi in campania 2%, 
incheiata recent!

Multumim domnului Mihai Gucci pentru ca 
ne-a pus la dispozitie pentru o saptamana o casa 
in Agigea (langa Eforie Nord) unde am locuit pe 
perioada concediului care, din pacate, a fost prea 
scurt, ca de obicei!

Multumim!
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Venituri 2009 RON
Donatii externe   171.230
Sponsorizari (firme)   25.250
Activitati economice
(vanzare lumanari)   26.254
2%     23.230
Dobanzi bancare   5.804
Alte venituri    2.475
Total venituri 2009   254.243 RON

Cheltuieli 2009 RON
Resurse umane
(salarii si impozite)   73.071 
Infrastructura
(gaze, curent, apa)   12.257
Cheltuieli atelier
(materiale si investitii)  53.257
Cheltuieli tineri
(bani buzunar, timp liber)  23.821
Consumabile
(alimente, sanitare)   10.955
Cheltuieli administrative
(telefon, transport, birotica) 5.888
Impozite cladiri, terenuri   4.200
Servicii terti si altele  3.174
Total cheltuieli 2009  186.623 RON

In anul 2009, am simtit si noi efectele 
schimbarilor care au avut loc in tara si in lume. 
Au scazut vanzarile de lumanari si sumele 
din sponsorizari. Totusi am ramas optimisti 
deoarece Prietenii nostri, au continuat sa ne 
sustina. Pentru aceasta dovada de incredere, 
le multumim Asociatiilor Helpstep eV si 
Strassenengel eV din Germania, Paulico 
din Olanda, precum si  Firmelor Heberger, 
Sommering si Petrom, care, ne-au  fost alaturi 
in 2009.

Doamna Busila Elena, expert contabil a 
verificat si certificat situatiile financiare ale 
Asociatiei pentru anul 2009, in calitate de 
cenzor evidentiind ca bilantul contabil 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!

Raport financiar 2009
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Casa Retro este o firma care produce si 
comercializeaza produse menite sa ajute la construirea 
unei educatii corecte a copiilor. Pentru noi Casa Retro 
este o deschizatoare de drumuri deoarece este prima 
firma care a avut incredere sa ofere proiectului nostru 
o activitate aducatoare de venit.  Am creat impreuna 
un proiect prin care beneficiarii asociatiei ambaleaza 
produsele firmei. 
Proiectul pe care l-am conceput impreuna cu Casa 
Retro a inceput in luna februarie 2009. Atunci l-am 
cunoscut pe domnul Nicu Tataranu, patronul firmei 
Casa Retro, care venind la noi in vizita a adus cu sine 
ideea de a lucra impreuna. 

Dupa un lung drum de incercari si cautari de solutii 
optime, am reusit sa punem bazele unei legaturi pe 
care o dorim cat mai durabila.  Am incercat diferite 
metode pentru a vedea care este solutia optima prin 
care persoanele cu dizabilitati mintale pot desfasura 
o activitatea de ambalare, precum si care este mediul 
propice de lucru. Produsele pe care trebuie sa le 
ambalam sunt foarte diverse, ceea ce face necesar 
ca fiecarui produs sa i se gaseasca cea mai eficienta 
metoda de ambalare.  In functie de produsele pe 
care le au de ambalat, tinerii au nevoie sa numere 
cantitatile, sa faca deosebire de forma, marime sau 
nuante, lucru care nu este intotdeauna foarte usor, 
fiind mereu nevoie de un supervizor care sa verifice 
fiecare produs in parte, sa-i indrume, sa-i corecteze.

Primele  patru luni, produsele pentru Casa Retro s-au 
ambalat in atelierul asociatiei. Au lucrat individual, s-
au format echipe, s-au cautat solutii pentru a oferi un 
serviciu de calitate. Deoarece ne-am dorit o integrare 
profesionala a beneficiarilor nostri, in urmatoarele trei 

luni, am ales o echipa de beneficiari care sa mearga la 
atelierul Casa Retro pentru a ambala produsele acolo, 
alaturi de angajatii firmei. Randamentul beneficiarilor 
nostri la atelierul firmei a scazut, iar aceasta inseamna 
ca persoanele cu dizabilitati au de fapt nevoie de un 
mediu protejat, de aceea am revenit cu activitatea de 
ambalare a produselor in atelierul asociatiei. Schimbul 
de experienta pe care l-au intreprins beneficiarii nostri 
la Casa Retro ne- a demonstrat ca acesti tineri, in tot 
ceea ce ei desfasoara, au nevoie de suport, coordonare 
si indrumare;  au nevoie de timp si atentie sporita 
pentru a putea da calitate activitatilor lor. Din luna 
octombrie am creat in centrul nostru un spatiu 
special amenajat destinat ambalarii de produse pentru 
Casa Retro. Cu ajutorul voluntarului nostru Marian, 
am reusit sa formam echipe zilnice de patru tineri 
care ambaleaza produsele firmei. 

Beneficiile unui astfel de colaborari pentru asociatia 
noastra sunt multiple, de aceea doresc sa punctez 
cateva: am reusit sa crestem numarul de beneficiari 
cu 30%; am diversificat activitatea centrului, ceea 
ce a adus un plus de creativitate si entuziasm; ni 
s-a confirmat ceea ce noi intuiam deja, faptul ca si 
persoanele cu dizabilitati pot face diferite lucruri, 
ele au nevoie doar de o atenta coordonare. Ceea ce e 
foarte important si deloc de neglijat e faptul ca prin 
serviciul pe care il oferim firmei Casa Retro reusim sa 
autofinantam o parte din proiect. 
 
Multumim firmei Casa Retro pentru deschiderea cu 
care a venit catre noi, precum si pentru increderea pe 
care ne-a acordat-o.

Lucrand cu Casa Retro
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... am 40 ani si sunt persoana cu dizabilitate 
locomotorie de la varsta de 9 ani. Se spune ca fiecare 
dintre noi are anumite daruri, numai ca trebuie sa 
le decopere. Eu ma consider “omul bun la toate”, 
dar mai cu seama un bun sofer. La 21 ani mi-am 
luat permisul de conducere si de atunci pot spune ca 
viata mea, abia a inceput. Masina fiind modul meu 
de deplasare, am schimbat multe masini si am facut 
sute de mii de km, participand chiar si la concursuri 
automobilistice si clasandu-ma pe locuri fruntase.
Financiar m-am descurcat singur, la fel ca si in viata. 
Am intemeiat o familie si am o fetita de 7 ani, pe 
nume Denisa-Emanuela.

In urma cu 2 ani, am facut o vizita la atelier, din 
pura curiozitate, vazand un reportaj la televizor 
despre tinerii care confectioneaza lumanari. 
Revenind acum 8 luni, Cristina mi-a propus sa vin 
la atelier ca voluntar. Am acceptat, luand-o ca pe 
o noua provocare a vietii si ma bucur pentru asta. 
Cu tinerii de aici ma inteleg asa de bine, parca ne 
cunoastem de o viata; la fel si cu colegii. Muncim si 
radem impreuna. Asa cum spunea si Rodica, suntem 
ca o familie.

„Daca vrei poti, totul e sa ai curaj sa incerci!“

... o persoana sociabila, optimista careia ii place 
sa se bucure de fiecare clipa, sa zambeasca. Imi 
plac deasemenea limbile straine, muzica, dansul, 
plimbarile si mai ales imi place sa stiu ca pot ajuta. 
De aceea cand am auzit de Ateliere Protejate de la 
Cristina am vrut sa ma implic mai mult si am decis 
sa fac voluntariat (zis si facut!).              
 
La inceput ma gandeam ca va fi foarte greu pentru 
mine avand in vedere faptul ca nu am nici un fel 
de pregatire pentru acest domeniu, dar tinerii din 
proiect au facut sa-mi fie mult mai usor decat 
ma asteptam. Ei sunt foarte deschisi, dornici sa 
cunoasca, sa se imprieteneasca, foarte iubitori, 
comunicativi si mi-a fost usor sa intru in micul lor 
“grup”(daca ii pot spune asa) si sa ii fac sa inteleaga 
ca eu sunt aici pentru a le fi prietena, pentru a-i 
invata cate ceva si in general sa ii ajut asa cum pot. 
                   
Am invatat deja atat de multe de la ei, au in ei o 
iubire imensa, iubesc parca fara margini. Apreciezi 
altfel viata cand ii cunosti, inveti sa te apreciezi asa 
cum esti, ceea ce esti ori ceea ce ai si chiar cred ca 
daca am putea sa privim pentru o clipa lumea prin 
ochii lor am intelege toate astea mult mai bine si 
probabil si pe ei altfel, asa cum merita. :)

Eu sunt Andrea (Voluntar) ... Ma numesc Marian (Voluntar) ...
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am 24 ani, parul lung si castaniu, ochii caprui, sunt 
sufletista, imi place sa ajut, sunt responsabila cand 
primesc sarcini, imi place sa cunosc si sa leg noi 
prietenii cu toate ca imi este greu sa ma adaptez la 
nou. Imi place sa citesc povesti, basme si poezii, 
sunt pasionata de gatit, imi place sa incerc retete 
noi si mai ales sa mananc prajituri facute de altii 
(dulciurile in general) si imi place sa dansez.

Sunt 4 ani de cand lucrez la atelier si am invatat 
multe in tot acest timp.Daca n-ar fi fost atelierul 
eu nu as fi stiut sa fac mai nimic, in schimb acum 
fac lumanari de multe culori si parfumate alaturi 
de colegii mei care sunt deosebiti (dupa parerea 
mea); facem fiecare operatiune cu placere si 
bucurie, mai ales cand avem comenzi. Lucram ca o 
adevarata echipa de lucru, alaturi de cei responsabili 
(Rodica, Cristina si Katy care ne ajuta cu vanzarile 
de lumanari) pentru a aduce o raza de speranta si 
caldura in casele oamenilor. Suntem ca o familie cu 
un suflet mare in care toate persoanele de aici sunt 
importante in viata fiecaruia dintre noi. Daca unul 
dintre noi ar pleca, suferinta mea ar fi foarte mare!

Eu sunt Diana (Beneficiar), Eu sund Claudiu (Beneficiar),

sunt un tanar vesel, imi place sa glumesc si sa rad, 
sunt o persoana ajutatoare, imi place sa o ajut 
pe mama la treburile gospodaresti si imi place sa 
construiesc puzzle.
Majoritatea timpului liber il petrec in parc, imi plac 
plimbarile lungi pe malul lacului Herastrau. In zilele 
ploioase, timpul petrecut in casa nu este in zadar; fie 
ascult muzica,  fie ma uit la emisiunea mea preferata 
realizata de Radu Morar, fie ma joc pe calculator.
Activitatea mea in atelier incepe la ora 8.00 
dimineata, cu toate ca plec de acasa cu o ora mai 
devreme. Prima mea operatiune de lucru este sa 
curat matritele, apoi sa  fac fitile si sa le tratez, iar 
mai apoi sa torn ceara in matritele pregatite de mine 
mai inainte. Imi place sa ajut colegii la sarcinile 
din atelier. Pe langa fabricatul lumanarilor, eu mai 
fac vinerea curatenie generala, ajut in bucatarie la 
gatit, cand imi vine randul, la cumparaturi, ajut la 
pregatitul ceaiului, la spalarea canilor si a vaselor. 
Joia in timpul activitatilor libere, imi petrec timpul 
jucandu-ma alaturi de colegi ‘’Nu te supara frate’’, 
‘’Roata norocului’’, invatand sa cos pe panza sau  sa 
pun nasturi la camasa sau ne jucam afara ‘’Floare, 
floare deschide-te’’ sau alte jocuri.
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Multumim
Sponsorii si Partenerii nostri:

Urmatoarea aparitie Nr. 9 va fi in septembrie 2010

Nu-i asa ca pe timpul verii caldura si tantarii sunt o problema pentru 
dumneavoastra?

Nu va putem scapa de caldura DAR DE TANTARI DA! Pentru a va scapa de acele 
mici insecte care sunt un chin pentru fiecare din noi, am scos un nou produs si anume 

LUMANARILE ANTITANTARI. Incercati noul nostru produs si nu veti regreta. In plus sa 
nu uitati ca fiecare lumanare este facuta manual, incepand de la fitil pana la ambalare de 

catre tineri cu dizabilitati care pun mult suflet in ceea ce fac. Sunati!: 021 33 23 330

Lumanari antitantari


