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“O vorba buna, o privire blanda,
un zambet placut pot face minuni
si realiza miracole”
William Hazlitt
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Dragi cititoare, dragi cititori,
Deseori cei ce au calcat pragul casei (asociatiei) noastre au spus despre noi ca avem ceva special, iar ceea
ce ii face sa revina la noi este atmosfera calda si plina de voie buna din atelier. Nu de putine ori am fost
intrebati daca lucru cu persoanele ce au deﬁciente mintale sau psihice este o munca diﬁcila, iar noi, acestui
subiect, raspundem cu toata sinceritatea ca, indiferent cat de greu ar parea munca cu aceasta categorie de
persoane, dragostea cu care ne inconjoara beneﬁciarii nostri, depaseste cu mult efortul depus de a lucra cu
si pentru ei.
In grupul nostru a venit o noua colega, Ramona, pe care o salutam calduros, si speram sa facem schimburi
reciproce de vorbe bune, priviri blande si zambete placute!
Am ales acest proverb pentru acest numar al revistei tocmai pentru ca descrie foarte bine in doar cateva
cuvinte drumul pe care l-am ales in activitatile noastre cu beneﬁciarii nostri. Prin intermediul editorialului
nostru ne dorim sa impartasim cu dumneavoastra din ceea ce noi traim, ne miscam si suntem.
Cu ganduri de bine, va salut in numele echipei,

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

HandiCapabil 2/2011

2

“Calea luminii” in Noaptea Lumanarilor

Pentru a doua oara consecutiv curtea prietenilor
nostri YaU Concept si Mio Bio a fost luminata
in ajunul sarbatorii de Florii de sute de lumanari
realizate de beneﬁciarii nostri. In atelierul nostru
s-au creat lumanari speciale pentru traditionala
Noapte a lumanarilor organizata anual de asociatia
noastra. Tema acestui an a fost “Calea Luminii”,
de aceea am incercat sa trasam un drum luminat
care a avut ca punct de reper o lumanare porumbel.
Ne-am gandit la un porumbel deoarece acesta prin
infatisarea sa exprima gingasia, el ﬁind simbolul
nevinovatiei, al blandetii, a bunatatii, a curatiei si a
pacii, caracteristici care exprima starea pe care noi
am vrut sa o transmitem tuturor acelora care au
participat la eveniment.
A fost o seara minunata in care am aratat din nou
ca persoanele cu dizabilitati sunt capabile sa faca
lucruri frumoase si utile. Chiar daca a fost un
pic cam frig, multi dintre prietenii nostri ne-au
fost alaturi si anul acesta la evenimentul Noaptea
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Lumanarilor. Dupa cum au fost dorintele si
asteptarile noastre, ni s-au alaturat si persoane care
au participat pentru prima data la un eveniment
organizat de noi, persoane deschise, care au aﬂat
povestea noastra si au dorit sa ne ﬁe alaturi. Ca si in
editiile trecute tombola a fost nelipsita, si bineinteles
a starnit din nou curiozitate si dorinta de a castiga.
Noi spunem ca a fost o seara aproape perfecta
(pentru ca intotdeauna e loc de mai bine), de aceea
dorim sa le multumim celor care ne-au ajutat,
le multumim celor de la YaUConcept si MioBio
pentru caldura cu care ne-au primit. Multumim
celor de la NBI Financial pentru prajiturelele
gustoase pe care le-au facut special pentru acea seara
si nu in ultimul rand multumim tuturor acelora care
au participat la eveniment si-i asteptam cu drag la
urmatoarele evenimente organizate de noi.
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Dorim sa multumim
Pentru ca un proiect sa poată fi realizabil trebuie sa fie puternic sprijinit de cei care cred in reusita
proiectului. Fiind convinsi de importanţa oamenilor care ne sunt alaturi dorim sa aducem multumiri
speciale.
Le multumim prietenilor adevarati, care au inteles, de la inceput, ceea ce dorim sa realizam pentru
persoanele cu dizabilitati si care ne-au onorat si ne onoreaza in continuare cu increderea lor totala.
Printre acestia se numara YaU Concept, MioBio si NBI Financial care ne-au ajutat sa organizam
frumoasa Noapte a Lumanarilor gazduindu-ne cu multa caldura si punandu-ne la dispozitie casa, curtea
si tot ce am avut nevoie pentru desfasurarea evenimentului.
De asemenea, dorim sa multumim tuturor persoanelor care ne-au sprijit redirectionand 2% din
impozit catre asociatia noastra. Nu au fost putini nici de aceasta data si le transmitem ca apreciem la
reala valoare suportul lor si ne dorim sa-l avem si pe viitor.
Nu in ultimul rand ci in mod deosebit dorim sa multumim Domnului Primar Cristian Popescu Piedone, precum si stimatilor consilieri locali ai sectorului 4 pentru aprobarea scutirii asociatiei
noastre de plata impozitului pe cladire pentru anul 2011. Ne bucuram pentru faptul ca autoritatile
locale au inteles ca pentru derularea proiectelor noastre sociale avem nevoie si de sprijinul comunitatii
si speram sa ne fie alaturi in sustinearea activitatilor noastre si in anii urmatori.
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Raport ﬁnanciar
In numerele anterioare ale revistei ati putut aﬂa despre activitatile asociatiei noastre. Ca de ﬁecare data in
ultimii ani, si in acest numar din iunie, am dori sa va facem cunoscute cateva informatii legate de partea
ﬁnanciara a Asociatiei noastre pentru anul 2010.
Reamintim si subliniem ca singuri nu am putea face nimic. De aceea multumim din inima tuturor celor care
ne-au fost si ne sunt alaturi si in continuare! Subliniem ca orice ajutor este binevenit! Si desi uneori ajutorul
vine de unde te astepti mai putin, de cele mai multe ori el vine prin intermediul cuiva, asadar avem nevoie de
voi in continuare!
Venituri 2010 (RON)
Donatii si sponsorizari
Activitati economice
2%
Dobanzi bancare
Alte venituri, dif. curs

143.100
72.200
25.800
37.700
4.500
2.900

Cheltuieli 2010 (RON)
Resurse umane (salarii si dari salarii)
Infrastructura (curent, gaze, apa, reparatii, ob inv. tel.)
Cheltuieli atelier (materiale si investitii)
Cheltuieli tineri (bani buzunar, activitati)
Consumabile (alimente, sanitare)
Cheltuieli administrative (birotica, taxe diverse)
Amortizare
Servicii terti si altele

179.850
67.900
12.850
32.700
28.350
17.950
6.850
9.450
3.800

Doamna Busila Elena, expert contabil, a veriﬁcat si certiﬁcat bilantul Asociatiei pentru anul 2010, in calitate
de cenzor. Dansa a evidentiat ca situatiile ﬁnanciare sunt in conformitate cu legislatia in vigoare si reﬂecta
imaginea ﬁdela si completa a patrimoniului Asociatiei la inchiderea exercitiului ﬁnanciar. Ii multumim pentru
sprijinul acordat si in acest an, si ii dorim toate cele bune.
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Eu sunt Ramona (Angajata) ...
De mic copil, omul este invatat si instruit sa dobandeasca anumite capacitati pe care sa le puna mai apoi în
practica - sa isi dorească o meserie. De aceea merge la școala, facultate, diferite cursuri de specializare.
Timpul trece extrem de repede și din acest motiv trebuie să ﬁi pregatit sa poti incepe serviciul - ”sa intri
in randul oamenilor mari”. În ceea ce ma privește timpul alocat studiului a trecut foarte repede. Cei
saisprezece ani s-au scurs precum apa unui izvor ce nu se mai întoarce la sursa.
De putin timp am inceput sa lucrez in cadrul Asociatiei Ateliere Protejate și pot spune ca imi place foarte
mult ceea ce fac.
Inca din prima zi în care am avut norocul de a intra în atmosfera primitoare a atelierului, am simtit ca este
ceva special in ceea ce fac tinerii cu dizabilitati.
Tot ceea ce tinerii fac zi de zi, si mai presus socializarea dintre ei poate ﬁ considerata o lectie de viata. In
ceea ce ma priveste, trebuie sa recunosc ca aproape zilnic invat ceva de la ei: mai presus invat sa nu mai ﬁu
egoista, sa accept persoanele din jurul meu, invat sa ﬁu mai bun si în acelasi timp sa le ofer ce am mai bun.
Ca angajament pentru viitorul apropiat imi propun sa fac tot ceea ce imi sta în putere sa pot lasa o
amprenta pozitiva în morala și comportamentul tinerilor noștrii, imi propun să ﬁu prezenta și disponibila
intrajutorarii lor.
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Eu sunt Maria (Beneﬁciar),
... sunt o fata muncitoare, prietenoasa, cateodata rasfatata
si mofturoasa la anumite mancaruri care nu imi plac. Imi
place sa imi fac de lucru, sa fac curat in casa, sa spal la
mana, sa-mi ajut mamica (doamna Rodica care are grija
de mine) la treburi.
De mica am stat la leagan, apoi am fost mutata in Calaras
unde am facut clasele I-IV, dupa care am fost trimisa la
Slobozia Noua unde am facut clasele V-VIII. Dupa ce
am terminat scoala m-am mutat intr-un apartament
pentru cei peste 18 ani prin Asociatia Ancora. Cu
ajutorul lor am reusit sa ajung si la Ateliere Protejate.
Prima oara cand am venit la atelier eram speriata,
plangeam, am lucrat 2 saptamani dupa care am renuntat
dar, cei de la atelier au sunat acasa la mine si m-au
convins sa continui sa vin aici. Am venit si usor usor
m-am obisnuit si chiar a inceput sa-mi placa pentru ca
m-am atasat foarte mult de unii colegi. La atelier imi
place ca pot comunica mult cu colegii mei, ca ma distrez,
imi place cum e organizat atelierul si imi place ca se
face curatenie si ca e curat aici. Nu as schimba nimic
pentru ca totul e ok. La atelier am invatat sa gatesc, sa
fac curatenie si sa ma descurc eu singura. Imi place foarte
mult sa fac lumanari, sa cantaresc paraﬁna, si cel mai
mult imi place sa fac ace. Ma simt bine cu colegii mei in
atelier.
Cu ajutorul domnului Joerg, am ajuns si la Asociatia
Copiii Ro, unde am locuit dupa ce mi-a expirat
contractul cu cei de la Asociatia Ancora. Acum stau,
cu ajutorul celor de la Copiii Ro la Centrul Unirea, Sf.
Paraschiva, pentru ca centru Copiii Ro s-a inchis si n-am
mai putut sta acolo.

HandiCapabil 2/2011

Eu sunt Dodo (Beneﬁciar),
... sunt un baiat destept, inteligent, frumos, capabil
sa fac orice, imi place sa fac treaba, iar in timpul liber
imi place sa ma plimb si sa ascult muzica Madalinei
Manole.
Am terminat scoala cu meseria de zugrav dar nu am
invatat nimic.
Cu parintii mei ma inteleg bine, tata nu mai am dar
bunicul meu e ca un tata pentru mine ... mama ma
ajuta, doar ca trebuie mereu sa-i spun cand merg la
plimbare unde merg si cat stau.
La atelier am ajuns cu ajutorul bunicii mele, care a
aﬂat despre atelier si a sunat aici, m-a trecut pe lista
de asteptare, am asteptat 2 ani si in cele din urma am
fost sunat si mi s-a zis ca e un loc liber pentru mine
si ca pot veni. La inceput mi-a fost frica, nu am vrut
sa vin dar bunica a insistat sa vin in continuare si
m-a convis. Apoi m-am obisnuit, treptat am inceput
sa vorbesc cu colegii mei, si sa-mi placa din ce in ce
mai mult. Imi place sa spal vasele si sa fac mancare.
Colega care imi place cel mai tare e Diana dar ea nu
prea ma baga in seama. Ceea ce as schimba aici e
programul. Mi-ar placea sa vin la ora 9:00, sa lucrez
pana la ora12:00, de la ora 12:00 la ora 16:00 sa am
pauza apoi sa lucrez de la ora 16:00 la ora 21:00,
pentru ca mi-e foarte greu sa ma trezesc dimineata.
Cel mai mult mi-ar placea sa lucrez la birou. Visul
meu e sa ﬁu director la Ateliere Protejate
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Lumanari antitantari

De ce sa ii lasi sa te bazaie cand ii poti arde cu lumanarea?

Pentru a scapa vara de micile insecte care sunt un chin pentru
ﬁecare din noi, avem un produs ideal, si anume LUMANARILE
ANTITANTARI. Cochete, vesele, parfumate, lumanarile ce tin
tantarii deoparte sunt ideale in sezonul estival. Contactati-ne!
021 / 33 23 330
Multumim
Sponsorii si Partenerii nostri:

Persoanelor care
ne sunt alaturi in
campania 2%

Urmatoarea aparitie Nr. 12 va ﬁ in octombrie 2011
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