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“Cele mai importante
lucruri au fost
realizate de oameni
care au continuat
sa încerce chiar si
când se parea ca
nu mai exista nicio
speranta.”
Dale Carnegie
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10

ani

Lansare Eveniment Aniversar!
In aceast an Asociatia Ateliere Protejate a implinit 10 ani! In aceasta perioada a fost deseori difícil, dar si
frumos. Dorim sa marcam trecerea acestor ani printr-un eveniment aniversar alaturi de cei care au avut
experienta acestui proiect precum si de cei care s-au implicat activ si au asigurat dezvoltarea acestuia de la
an la an.
Ceea ce pe noi ne provoaca sa lucram zilnic in aceasta Asociatie este dorinta de a-i ajuta pe beneﬁciari sa
devina cat mai independenti. De exemplu, invatarea personala a parcurgerii etapelor la spalatul vaselor,
a pregatirii ceaiului, a gatitului, a curateniei in atelier etc. Uneori abordam independenta din prisma
unei evolutii maxime, insa deseori constatam faptul ca multe din activitatile derulate in Atelier (aparent
nesemniﬁcative) ii fac sa devina mai siguri pe ei insisi, mai fermi si increzatori in puterile proprii.

Va asteptam cu drag la acest moment special care va avea loc Sambata, 25 august 2012
incepand cu orele 19 la sediul Asociatiei! Mai multe detalii vom prezenta pe pagina de
Facebook si pe site.
Cu gânduri de bine vă salut în numele întregii echipe,

PS: Multumim Anamaria Isabella pentru scrierea textelor
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Aventura cunoasterii
In cadrul programului am inclus de la sfarsitul
anului trecut o zi pe luna dedicata diferitelor
activitati care ofera tinerilor oportunitatea de a face
sau a cunoaste ceva deosebit. In luna Martie am
insamantat peste 5.5oo seminte de brocoli, vinete
si rosii. In luna Aprilie am rezervat program liber
pentru o zi de miscare in aer liber. Luna Mai ne-a
oferit bucuria de a cunoaste si admira animalele de
la Gradina Zoologica.
O dimineata energizanta
Inca din anul trecut dedicam ultima zi de vineri
din luna unor activitati extra Atelier: vizitarea unor
obiective culturale, socializare alaturi de alte grupuri
si diverse actiuni inedite. In luna aprilie, ne-am
revigorat cu jogging in Parcul Tineretului intr-o
atmosfera proaspata de primavara. Ne-am bucurat
de peisajul superb, de verdele care a readus la viata
natura dupa o iarna bogata in zapada. Jogging-ul
imprejurul lacului din mijlocul parcului a fost o
provocare pentru tineri. Chiar daca nu toti au reusit
sa alerge, ﬁecare a incercat sa-si depaseasca limitele,
generate si de lipsa unei activitati ﬁzice constante.
O tanara, in timp ce se straduia sa urce un damb,
canta plina de entuziasm: “You rise me up, so I can
stand on mountains!”
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Sunt lectii de viata pe care traiesti doar o data... sunt
momente curate, pline de inocenta care fac existenta
mai frumoasa!
In vizita la Gradina Zoologica am avut parte de
o zi placuta in care ne-am bucurat de atmosfera
frumoasa si lumea minunata a pasarilor si
animalelor!
Scoala Altfel
Scoala Altfel este un proiect educational propus de
Ministerul Educatiei şi Cercetarii care presupune
o experienta de cunoastere diferita pentru elevi.
Unii profesori au ales sa prezinte copiilor o
alta perspectiva a vietii prin cunoasterea unor
proiecte sociale. Mai multi elevi, plini de elanul
tineresc speciﬁc varstei ne-au vizitat centrul. In
cadrul Atelierului au avut ocazia sa cunoasca, sa
comunice cu tinerii proiectului, dar si sa-si exerseze
creativitatea prin decorarea lumanarii deﬁnite foarte
expresiv: “Bomboana creativa”. Insasi lumanarea pe
care ei au prelucrat-o este purtatoarea unui mesaj.
Speram ca aceasta experienta sa-i determine sa ﬁe
altfel, si sa-i incurajeze pentru a ﬁ modele pozitive.
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Viata la tara pentru Ateliere Protejate
Ne bucuram ca Asociatia Mladita din Ciocanari ne-a oferit sansa de a-i cunoaste si prin participarea activa
in cadrul activitatilor pe care le desfasoara. In aceasta primavara tinerii au avut oportunitatea de a-si testa
noi abilitati, mai exact, in domeniul gradinaritului. Impreuna am plantat rasaduri precum: rosii, brocoli
si vinete. Desi a fost o experienta noua, tinerii au fost atenti la instructiuni si dispusi sa incerce aceasta
activitate. “Au aratat ca pot face si gradinarit!” spune Cristina. Pe langa aceasta, am contribuit la curatatea
spatiului care adaposteste si cativa iepurasi, gaini, dar si arbusti ornamentali. Gazdele noastre au fost placut
surprinse de indemanarea tinerilor si de responsabilitatea pe care au demonstrat-o.
Cu ﬁecare zi in care le oferim sansa unei activitati contribuim la imbunatatirea calitatii vietii grupului
de beneﬁciari care se confrunta cu deﬁciente. Abilitatile compensatorii sunt de necontestat si chiar daca
procesul de invatare este mai lung – reusita este mai frumoasa! Printr-un exercitiu de imaginatie am putea
vizualiza si alte solutii pentru aceasta categorie de persoane aﬂata in risc de excludere, marginalizare,
stigmatizare etc. Te-ai gandit vreodata sa-ti invingi limitele sau limitarile celorlalti, asa cum au facut ei?
Tinerii din imagini demonstreaza ca multe lucruri pot ﬁ schimbate in mod pozitiv si indiferent cat de greu
este inceputul unui lucru, mai important e sfarsitul sau.
...si chiar daca uneori ni se pare ca eforturile sunt inutile, rezultatele nu vor intarzia sa apara... Pentru
ca intre timp răsadurile au devenit plante cu rod. Brocoli atinge greutatea de 600 gr, rosiile şi vinetele
insamantate de noi pot ﬁ consúmate din luna iulie!
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Gatim singuri!
In cadrul Asociatiei Ateliere Protejate functioneaza proiectul “Casa Boxberg”. Titlul este sugestiv pentru
activitatile desfasurate de-a lungul anilor deoarece notiunea de “casa” implica un sentiment familiar si totodata
ofera ﬁecarei persoane responsabilitatea asumarii unor sarcini in vederea atingerii scopului pe care il are
proiectul: cresterea independentei ﬁecarui beneﬁciar. Astfel o preocupare ﬁreasca este gatitul. Deprinderea
aceasta presupune o formare temeinica atat in ceea ce priveste actiunea in sine, cat si protectia muncii
corespunzatoare activitatii.
Pentru indeplinirea misiunii de a-i face pe beneﬁciari mai independenti in organizarea propriei vieti ne-am
bucurat de sprijinul catorva mame voluntare si dorim sa le multumim pe aceasta cale pentru investitia ce au
lasat-o proiectului prin formarea tinerilor in arta culinara.
Timp de mai multi ani tinerii au beneﬁciat in ﬁecare saptamana de ajutor la cumpararea alimentelor si
implicit la bucatarie. Dar pentru ca cel mai bine inveti atunci cand la randul tau inveti pe altii, am hotarat
impreuna cu tinerii sa testam timp de o luna activitatea lor in bucatarie fara ajutorul mamelor (dar cu
supraveghere din partea asistentilor sociali). Am incurajat tinerii sa se gandeasca mai mult ca pana acum la
meniu si sa aduca sugestii.
Cum reusesc tinerii?!
Pentru a se incadra in timpul destinat pregatirii mesei (de 5 ore), tanarul responsabil in ziua respectiva isi
incepe activitatea de la ora 8 dimineata. Dupa alegerea retetei, urmeaza stabilirea cantitatilor necesare. Apoi
merg la cumparaturi singuri sau insotiti, in functie de caz. La intoarcere incepe aventura gatitului, iar dupa
efortul depus urmeaza bucuria de a savura mancarea alaturi de ceilalti!
Luna de proba a fost o provocare pe care tinerii si-au asumat-o cu placere. Am avut surprize frumoase in
aceasta initiativa de a-i lasa pe tineri sa-si exploreze capacitatile mai mult decat am facut-o pana acum: si-au
asumat cu incredere responsabilitatea aceasta, au venit singuri cu retete inedite si delicioase.
Acum tinerii cu experienta proiectului sunt de un real folos pentru cei nou veniti.
Prin aceasta experienta ne-am amintit cat e de important sa investesti timp si energie pentru a-i ajuta pe
ceilalti sa se ajute singuri. Incet, dar sigur progresele nu intarzie sa apara. Beneﬁciile pe termen lung merita
efortul de a-i sustine in dobandirea unei vieti cat mai independente.
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Raport ﬁnanciar 2011
Situatia ﬁnanciara din anul 2011 aduce dupa foarte
multi ani un plus al veniturilor fata de cheltuieli.
Acesta diferenta dintre venituri si cheltuieli este
destinata recuperarii cheltuielilor efectuate in anii
anteriori, atunci cand Asociatia a avut mai degraba
pierderi ﬁnanciare decat castiguri.
Donatiile si sponsorizarile primite in anul 2011
reprezinta putin peste 50% din veniturile Asociatiei.
Le suntem recunoscatori tuturor celor care neau oferit incredere sustinand proiectele Asociatiei
prin donatii si sponsorizari. Le multumim in
mod deosebit Asociatiei Strassenengel, BoxbergGermania pentru donatiile consistente (peste 21
000 Euro), precum si Asociatiei Paulico – Olanda
(peste 3 500 Euro) şi Firmei Heberger ( 2 500
Euro). Activitatile economice in anul 2011
reprezinta 21% din venituri si 30% din cheltuieli.
Suntem multumiti pentru faptul ca aceasta categorie
de venit s-a dublat fata de anul 2010 datorita
activitatilor de prestari servicii pentru ﬁrma Kern
Liebers. Este o dovada in plus ca viitorul Atelierelor
Protejate il poate reprezenta prestarea de servicii
pentru diferite ﬁrme. In anul 2011 cu ajutorul
prietenilor Asociatiei am reusit sa strangem mai
multe declaratii ﬁscale cu privire la directionarea
celor 2%. Fata de anul anterior, suma cumulata
pentru 2011 a crescut cu aproape 60%.
Noi speram ca si anul 2012 sa ﬁe tot mai bun
deoarece acest fapt ofera un viitor mai sigur
proiectelor noastre.
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Venituri 2011(RON)
Donatii si sponsorizari
Activitati economice
2%
Dobanzi bancare
Alte venituri,dif curs

282.323
143.982
59.075
55.326
8.422
15.518

Cheltuieli 2011 (RON)
Resurse umane
(salarii+contributii sociale)
Infrastructura
(curent,gaze,apa,
reparatii,ob inv,telefon)
Cheltuieli atelier
(materiale si investitii)
Cheltuieli tineri
(bani buzunar,activitati)
Consumabile
(alimente,sanitare)
Cheltuieli administrative
(birotica,taxe diverse)
Amortizare
Servicii terti si altele

197.707
84.781
14.331
14.841
24.819
18.876
3.334
10.040
26.685
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Simona (Beneﬁciar)

Alex (Beneﬁciar)

Simona are 33 de ani si frecventeaza cu regularitate
Atelierul de sapte ani. “Aici am invatat cantece, sa fac
lumanari la cazan. Ma bucur si mie-mi convine sa nu
mai plec de-aici.” Spune tanara entuziasmata. Tanara
a conﬁrmat importanta grupului, nevoie imperioasa
oricarui om: “imi place cu colegii, singura nu pot sa fac
activitate manuala.” In contextul socializarii, Simona
a invatat ce conteaza intr-un grup “sa ascult, sa nu ma
cert cu colegii, sa nu vorbesc urat.”

Alex are 25 de ani si spune prompt: “Imi place sa lucrez
bine! Vin singur acum la Atelier si ma bucur, e bine ca
ma descurc.” Se deﬁneste ca “gospodar, ajut oamenii”,
ﬁind din ce in ce mai atent la activitatile pe care le face
“veriﬁc containerele sa aiba etichete, aranjez cutiile etc.”
Despre Atelierul Protejat, Alex povesteste: “muncesc,
fac treaba buna, am grija de colegi, ii ajut, vorbesc cu
ei, comunicam si vin in ﬁecare zi pentru a lucra in
continuare.”

Simona se descrie ca ﬁind o persoana careia ii place sa
ajute, fapt remarcat zilnic la activitatile din atelier, ﬁind
totodata eleganta, sensibila si atenta la cei din jurul
sau. Este o iubitoare de distractii “imi plac petrecerile
si sa fac poze cu colegii.” Mediteaza la acest proiect si
se intreaba ce se va intampla cu ea in cazul desﬁintarii
Atelierului “ asta e ultimul, unde mai gasesti ca asta?!
Oamenii din jur nu se intereseaza. Dar fac treaba in
continuare cum pot. Asta e, trece timpul.”

Pe parcursul celor cinci ani de activitate aici, tanarul
aﬁrma ca si-a schimbat mult comportamentul. Daca la
inceput venea insotit de un coleg, acum vine singur la
Atelier, dar si la Biserica. De asemenea si-a facut multi
prieteni aici, printre acestia si o tanara pe care o admira
mult, “e o fata inteligenta”. In ceea ce priveste relatia cu
angajatii, Alex considera ca are o comunicare buna, dar
mai ales cu Cristina “are suﬂetul bun, e harnica si am ce
sa inteleg de la ea, stie bine sa relationeze cu oamenii.”
Tanarul este si intospectiv, fapt observat deseori in
atitudinea sa si conﬁrmat de aﬁrmatiile sale: “Nu
stiu daca va mai exista Atelierul... Mi-ar placea sa ma
angajez, dar nu depinde de mine.”

Ce crede ca lipseste Atelierului?! O piscina!
Simona doreste tuturor oamenilor multa sanatate, sa
aiba parte la casa lor de familie si sa se nasca fara boala.
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Mesajul sau pentru ceilalti? “Sa ﬁe sanatosi, sa aiba parte
de bucurii.” Alex crede ca este important pentru toti
oamenii sa se inteleaga bine.
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Multumiri
Multumim din inima celor ce au decis sa ofere cadouri alegand lumina deosebita a
lumanarilor create de tineri!
Multumim de asemenea tuturor celor care au ales sa directioneze catre Asociaţia Ateliere
Protejate 2% din impozit. Va suntem recunoscatori pentru increderea pe care o acordati
activitatilor noastre si va asiguram ca sumele colectate vor ﬁ folosite cu responsabilitate
pentru continuarea proiectelor Asociatiei.
Recunostinta noastra se indreapta spre Consiliului Local din sectorul 4 si Dlui Primar
pentru acordarea de scutire a platii impozitului pe casa in care Asociatia deruleaza
proiectele.
Multumim Consiliului Local din orasul Popesti Leordeni, precum si Dlui Primar pentru
aprobarea cererii de scutire a platii impozitului pentru cladirea pe care Asociatia Ateliere
Protejate o are in localitatea Popesti Leordeni.

Multumim
Sponsorii si Partenerii nostri:
Persoanele care ne sunt
alaturi in campania 2%

Asociatiile
Strassenengel din Germania
si Paulico din Olanda

Urmatoarea aparitie Nr. 15 va ﬁ in octombrie 2012
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