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Gânduri de început
Dragi cititori, dragi cititoare,
asa cum obisnuim, periodic va facem cunoscute ultimile noastre activitati. In acest numar regasiti
prezentarea a doi tineri beneﬁciari, actiunile noastre din ultimile 4 luni, raportul ﬁnanciar al anului 2012
precum si multumirile noastre.
Pentru aceasta vara avem planiﬁcate cateva lucrari de reamenajare si renovare. Cu ajutorul unui binefacator
vom schimba mobila de bucatarie. De asemenea avem in plan construirea unei rampe pentru intrarea in
centru, si sunt neaparat necesare lucrari la acoperisul casei!
Ne bucuram sa va anuntam ca proiectul nostru a crescut cu
trei noi beneﬁciari: Mugurel, Andreea si Denisa. Le spunem
bun venit si le dorim un timp cat mai frumos alaturi de grupul
Asociatiei Ateliere Protejate.
Cu ganduri de bine va salut in numele intregii echipe,
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Earth Hour
La inceputul acestui an am avut o activitate intensa
in atelierul de lumanari pentru evenimentul „Earth
Hour (Ora Pamantului)”. Evenimentul a avut loc
in Timisoara iar lumanarile cu motiv ﬂoral realizate
de tineri au luminat Piata Operei, dar si suﬂetele
oamenilor speram noi.
Persoanele cu dizabilităţi prin intermediul
Asociaţiei Ateliere Protejate au susţinut cu bucurie
evenimentul Earth Hour. Ele au venit în sprijinul
evenimentului dedicat Orei Pământului cu un
produs pe care ştiu să il facă bine – lumânarea!
Pentru lumânările prezente la evenimentul Earth
Hour beneﬁciarii Asociaţiei Ateliere Protejate
au lucrat timp de 3 săptămâni. Lumânările le-au
confecţionat manual, de la împletirea ﬁtilului până
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la ﬁnisaj! Ca şi caracteristici tehnice, lumânările au
facut compoziţia a trei ﬂori de primăvară, ce în total
cântăresc peste 300 de kg şi vor lumina cu ajutorul a
aproape 200 de ﬁtile.
Dincolo de obstacolele cu care se confruntă
persoanele cu dizabilităţi, aceştia au o multitudine
de abilităţi ceea ce îi face să devină parte validă
şi activă a societăţii. Pentru ca abilităţile lor să ﬁe
puse în valoare este nevoie de cadre speciﬁce de
funcţionare iar întreaga comunitate are datoria
de a se implica în vederea integrarii lor în viaţa
socială. Lumânările create pentru Earth Hour 2013
sunt o dovadă concretă a faptului că persoanele cu
dizabilităţi îşi pot găsi o utilitate în societate.
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Activitati recreative
In luna ianuarie am petrecut un timp frumos
impreuna si am realizat in echipe calendarul anului.
Am fost din nou surprinsi de creativitatea tinerilor
si ne-am bucurat de jocul BINGO, un adevarat
instrument in invatarea numerelor si dezvoltarea
atentiei!

atat de dragi, din Italia. Unii dintre ei au fost in
premiera la bowling iar activitatea i-a antrenat prin
miscare si spiritul de competitie. La multi ani,
Claudiu, Gabriel, Paula, Igor, Petrica!

In luna martie, cu ocazia zilei speciale a Mamei
ne-am propus sa adaugam ceva inedit la
Februarie e caracterizat de Carnavalul pe care il
spectacolul artistic realizat detineri pentru mamele
organizam anual!
sau sustinatorii lor. Astfel, introducerea serii a
fost prezentata de Bogdan, in stilul sau oﬁcial
Petrecerea zilelor de nastere din acest an a fost
caracteristic. Dupa dansul si sceneta interpretate
asteptata cu nerabdare si subiectul a fost discutat
de tineri cu succes si entuziasm, Mihaela a propus
frecvent de catre tineri referitor la costumatie,
parintilor sa retraiasca momentele placute din
meniu, etc. Ne-am bucurat impreuna de o atmosfera copilarie si i-a invitat sa picteze pe lumanarile create
relaxata, distractiva si dorim un an minunat
de ei. Parintii, tinerii si oaspetii au fost incantati sa
sarbatoritilor nostri! Sarbatoritii s-au bucurat de
lucreze impreuna!
un timp minunat la bowling alaturi de voluntarii
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Activitati recreative
Luna aprilie ne-a energizat si am avut un timp
frumos de gimnastica in parcul Lumea Copiilor. Am
continuat plimbarea noastra la Muzeul Tehnic din
Parcul Carol. Tinerii au fost incantati sa descopere
originea dezvoltarilor tehnologice actuale. Multumim
pentru accesul gratuit si pentru oportunitatea de a ne
dezvolta cunostintele generale!

Am raspuns cu empatie invitatiei de a participa
la coalitia O SINGURA VOCE PENTRU
DIZABILITATE, o initiativa a Centrului European
pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilitati (CEDCD).
Prin participarea noastra la aceasta actiune, am
sustinut tratarea in mod egal a copiilor cu dizabilitati
si imbunatatirea legislatiei referitoare la drepturile lor.

De Paste am avut placerea sa ﬁm invitati la
Misionarele Caritatii din Ordinul Maicii Tereza la
centrul din Chitila pentru a ne bucura de Sarbatoarea
Pastelui. Tinerii din Chitila au pregatit cantece si
o sceneta surprinzatoare, iar noi am fost profund
impresionati modul in care s-au pregatit si au
prezentat momentul artistic. Multumim!

In luna mai am vizitat casa colegilor nostri Bogdan,
Paul M si Paul I. Am plantat ﬂori, ne-am jucat si neam bucurat de o gustoasa masa.
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In luna iunie aveam planuit vizita la strand, insa
vremea nu a fost ideala pentru strand si ne-am
multumit cu miscarea facuta in parc!
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Paul Martinaş
Paul stie cu precizie data nasterii sale si ce il
deﬁneste... Ii place muzica italiana, colindele
si cantecele religioase „de Dumnezeu”. Paul
povesteste ca s-a disciplinat in ceea ce priveste
mancarea „mananc putin”. Stie ce anume ii place
cel mai mult la atelier: „sa fac lumanari, matrite,
sa pun ﬁtil in matrita, sa pun apa la lumanari
(in cazan), sa tai (ﬁtilul). Ii mai place si atelierul
de ace: sa puna acele pe sina etc. Paul si-a insusi
valorile pe care noi incercam sa le insuﬂam
tinerilor legate de comoara cea mai de pret la un
om – munca si povesteste ca isi doreste sa „umple
sinele”! Repeta motivele care pe el il atrag in acest
loc: ” sa fac treaba, muncim, mancam, ne jucam,
(avem) petreceri, tabara la munte...” Povesteste cu
entuziasm despre lumanari si realizarea ﬁtilului...
dupa multa munca, Paul este incantat de reusita
lui referitoare la intelegerea modului de a realiza
ﬁtiul „Am reusit! Am reusit!” exclama de ﬁecare
data cand exerseaza!
Si-a facut prieteni la Atelier: „Andreea de la Casa
Retro, Igor, Paula, Petrica, Simona, Vlad... nu ma
cert cu nimeni!” Nu uita sa ii aminteasca pe Jorg,
Flori, Cristina...
Paul este incantat de premii „Fac treaba buna!” Isi
doreste sa mai ramana aici la Atelier iar in afara
activitatilor de aici si povesteste ca ii place „sa fac
treaba buna, maturat, spalat”.
Apreciem sinceritatea lui Paul si modul lui de a
privi viata: cu bucurie si entuziasm, dar mai ales
cantecele cu care ne anima in activitatea noastra
din atelier!
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Petrica
Petrica povesteste zambind ca vine de sase ani la
Atelier. Are 25 de ani si este foarte iubitor, afectiv
cu cei din jurul lui. Stie sa ii aprecieze si sa ii bucure
pe ceilalti: “Esti iubirea vietii mele!”, “Esti frumoasa
foc!”, “Esti mireasa vietii mele!”, “ Te iubesc!”. Are o
pasiune pentru Fuego “Imi place foarte mult de el,
si eu cant frumos - as vrea sa imi fac un album cu
poza mea pe CD!”
Pentru el, Atelier inseamna “ casa mea, parinteasca”
si doreste sa “nu se vanda”. Ii place sa lucreze la
ace si sa faca lumanari mari pentru nunta, inclusiv
lumanari parfumate. Este incantat sa faca “de toate”
si un lucru demn de mentionat este faptul ca ii place
“sa lucrez frumos”, ﬁind un model de meticulozitate
si detaliu in activitatile pe care le face. Aici a invatat
si alte lucruri noi pe parcurs, iar unele activitati ii
plac in mod special: “Imi place sa o ajut pe Cristina
la birou: sa capsez, sa stampilez documentele.”
Unul din motivele care ii determina pe tineri sa
vina la atelier cu regularitate este socializarea: “Ma
bucur ca o sa imi sarbatoresc ziua de nastere aici,
la Atelier.” Petrica este o persoana sociabila si se
gandeste cu nostalgie la Ancuta, fosta noastra colega
“Imi pare rau ca a plecat Ancuta, imi este dor de
ea...” Este bucuros sa aﬁrme “ma inteleg super,
frumos cu colegii mei. Acum lucrez mai bine si cu
Claudiu!”
Petrica are un mesaj pentru Jorg: “Te iubesc!” si isi
aminteste ce l-a sfatuit Flori. Are dreptate Flori, sa
vin la timp...”.
Gandul lui pentru ceilalti este acesta: “Imi doresc
ca lumea sa ﬁe frumoasa, sa se comporte frumos cu
mine. Mie imi place sa fac cadouri si mi-ar placea ca
tot Bucurestiul sa vina aici la Atelier.”
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Raport ﬁnanciar 2012
Anul 2012 a decurs cu bine, iar rezultatele muncii noastre sunt perceptibile, atât în calitatea serviciilor
pe care le oferim beneﬁciarilor cât şi în reuşita Asociaţiei de a deveni ﬁnanciar mai stabilă decât în anii
anteriori. Însă acest lucru nu ar ﬁ fost posibil fără implicarea activă a celor ce ne cunosc! Le multumim pe
aceasta cale tuturor celor ce ne sunt alaturi.
Venituri 2012 (RON) 264.329

Cheltuieli 2012 (RON) 179.593

Donatii si sponsorizari 123.729
Activitati economice 75.297
2% 52.550
Dobanzi bancare 4.412
Alte venituri,dif curs 8.341

Resurse umane (salarii+contributii sociale) 63.418
Infrastructura (curent,gaze,apa, reparatii,ob
inv,telefon) 12.271
Cheltuieli atelier (materiale si investitii) 24.373
Cheltuieli tineri (bani buzunar,activitati) 22.002
Consumabile (alimente,sanitare) 12.896
Cheltuieli administrative (birotica,taxe diverse) 12.328
Amortizare 9.633
Servicii terti si altele 22.672
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Multumim
Dorim sa multumim tuturor persoanelor care au ales sa directioneze cei 2% din
impozitul pe salariu!
De asemenea, ne manifestam recunostinta fata de toate persoanele care s-au
implicat in colectarea ﬁselor!
Multumim organizatorilor de la Earth Hour pentru increderea acordata in
realizarea lumanarilor de la acest eveniment!
Multumim Asociatiei Strassengel din Germania pentru daruirea cu care
organizeaza targurile obisnuite din ﬁecare an si pentru donatia lor de 4000 €!
In cele din urma, dar un in ultimul rand, dorim sa trasmitem aprecierile noastre
tuturor ce s-au implicat in mod activ in proiectele noastre. Ii purtam in gand cu
recunostinta pe voluntarii nostri din iarna-primavara: Emanuelle, Giulia, Sara,
Ester, Paul V, Ancuta, Andreea, si Paul.
Multumim
Sponsorii si Partenerii nostri:
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