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“Noua ni se pare ca ceea ce facem
este doar o picatura intr-un ocean.
Dar, fara acea picatura,
oceanul nu ar ﬁ la fel de plin.”
Maica Tereza
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Dragi cititoare, dragi cititori,
Deseori ma uit la tinerii mei (cum imi place sa-i numesc) si ma minunez cate lucruri bune si frumoase fac
ei impreuna. Atunci cand lucreaza individual activitatea merge mai greu si nu neaparat cel mai bine, dar
cand lucreaza in echipa lucrurile stau total diferit. Sunt ca degetele de la o mana!
Desi vara a fost exagerat de calda, activitatile de la atelier au mers fara intrerupere. Pe vremea caniculara nu
am mai facut lumanari, insa am inceput o noua activitate pentru o noua ﬁrma care, alaturi de Casa Retro,
a avut curajul de a ne oferi posibilitatea prestarii unei munci necesare lor si remunerate. Ce am facut noi
veti descoperi in paginile ce urmeaza.
Paula si Bogdan se prezinta. Sunt doi tineri ai nostri plini de viata care intretin atmosfera in atelier, dar mai
ales atunci cand avem musaﬁri.
Lui Ionut ii spunem LA REVEDERE, si ne bucuram din inima pentru succesul sau profesional.
Proiectul nostru nu ar putea functiona fara ajutorul voluntarilor nostri, de aceea va prezentam si in acest
numar un voluntar deosebit ai Asociatiei noastre, pe Dave.
Desi nu se vede inca nimic, perioada sarbatorilor de iarna se apropie, noi ne pregatim deja cu un nou
catalog de lumanari pentru editia Craciunului 2010. Iar, cand vorbim despre Craciun, inevitabil vorbim si
despre Piata de Craciun pe care o vom organiza. Detaliile le gasiti in paginile revistei.
Asadar, va invit cu drag sa rasfoiti paginile revistei noastre!
Cu simpatie, va salut in numele intregii echipe!
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Vara 2010 (Noua ne pasa!)
Anul acesta am facut saptamana de concediu mult
mai devreme, la inceputul verii. Din aceasta cauza,
perioada de canicula am petrecut-o cei mai multi
dintre noi in Bucuresti. Am incercat sa facem
activitatile in asa fel incat sa-i protejam pe tineri, pe
cat posibil de caldurile sufocante!
De asemenea, pe langa munca obisnuita la atelier,
am mai participat la cateva actiuni si activitati.
In primul rand, am fost impresionati de persoanele
afectate de inundatii si am vrut sa le intindem
o mana de ajutor! Tinerii au fost receptivi, au
pus mana de la mana si au strans 400 lei. Banii
i-am trimis sorei Carmen care lucreaza de multi
ani la Schineni in jud Bacau pentru a-i folosi la
achizitionarea de usi/geamuri pentru o casa afectata
de inundatii.
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Tot in perioada verii, am aﬂat din ziarul Ring ca se
organizeaza o zi de curatenie pe malul Dambovitei.
Am dorit si noi sa le ﬁm alaturi in aceasta actiune
care voia sa traga un semnal de alarma fata de
mizeria din orasul nostru. Am vrut sa aratam ca si
noi ne dorim un oras mai curat si contribuim la
acest lucru dupa posibilitatile noastre. Tinerii au
demonstrat inca o data ca pot ﬁ utili!
Ca sa ne mai si distram, am iesit de cateva ori
cu tinerii in parc sau la strand iar in august am
sarbatorit la atelier si o nunta.
Casa de Piatra pentru Kati si Cristi!
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Catalogul de Craciun
Cu pasi repezi se apropie si anul acesta Craciunul iar noi il asteptam ca de fiecare data cu multe multe
lumanari specifice acestei sarbatori. Este perioada care ne place noua cel mai mult nu doar pentru ca
vine Mos Craciun ci si pentru bucuria pe care o simtim atunci cand lumanarile noastre ajung in casele a
sute de oameni.
Pentru a fi bine pregatiti, tinerii nostri au facut deja din primavara brazi, braduti si multe alte modele
de lumanari specifice sarbatorilor de iarna pe care o sa le vedeti in noul nostru CATALOG DE
CRACIUN. E un catalog simplu, in care la prima vedere veti vedea doar niste lumanari, dar in spatele
acestui catalog se afla 23 de tineri, plini de speranta ca intr-o zi se vor face bine si ca lumea o sa-i
priveasca si pe ei ca pe niste oameni normali.
Chiar daca stim ca e un an de criza, ne dorim ca acest CATALOG DE CRACIUN sa atraga multe
priviri, si, de ce nu, mai multe comenzi decat in ceilalti ani.
Lumina Craciunului sa vi se aprinda in suflet!
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Lucrand cu Kern-Liebers
Kern-Liebers este o companie germana care dezvolta
si produce produse de sisteme auto, textile si industria
bunurilor de larg consum. Aceasta companie este un
furnizor la nivel mondial si are fabrici in mai multe
tari, printre care si Romania. Una din fabricile isi
are sediul in Popesti-Leordeni, unde se produc ace si
accesorii pentru masini de tesut.
Ce ne leaga pe noi de aceasta ﬁrma este un contract
de colaborare pe care l-am incheiat cu ei. Noi asezam
ace de tesut pe un suport iar ei remunereaza aceasta
activitate.
Deoarece este bine sa cunoasca originea activitatilor
noastre si pentru a intelege mai bine tot procesul de
productie, impreuna cu beneﬁciarii nostri, am facut
o vizita la fabrica din Popesti-Leordeni. Responsabilii
fabrici ne-au explicat toate etapele a confectionarii
acelor. Lucratorii din fabrica ne-au primit cu inima
deschisa si au raspuns la toate intrebarile tinerilor
nostri (si nu au fost putine), cei care ii cunosc pe
tinerii de la Ateliere Protejate stiu despre ce vorbesc.
Zgomotul din fabrica, mirosul de ulei, masinile
automatizate care lucrau la diferite etape ale
confectionarii acelor, precum si atmosfera de munca
i-a incantat pe tinerii nostri. A fost pentru prima oara
cand ei au avut contact direct cu ceea ce se numeste
munca intr-o fabrica. Desi a trecut deja un timp de la
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aceasta vizita, tinerii nostri sunt inca impresionati de
ceea ce au vazut.
Aceasta activitate pe care noi am inceput-o certiﬁca
inca o data convingerea noastra ca persoanele cu
dizabilitati pot sa faca diferite activitati intreprinse
in campul muncii, bineinteles cu ritmul lor propriu.
Desi nu reusim sa acoperim integral cheltuielile
asociatiei cu ceea ce noi lucram in atelierul nostru,
sunt niste bani care vin in mod sigur si nu doar
atat, sunt niste bani pe care tinerii nostri ii produc.
Avantajele unui astfel de contract de prestari servicii
sunt deosebite: tinerii au o activitate constanta,
primim bani pentru munca pe care o desfasuram, nu
avem nevoie de materie prima si nici nu este necesar
sa cautam permanent clienti.
Faptul ca activitatea pe care tinerii in atelierul
nostru o desfasoara pentru Kern-Liebers este facuta
cu seriozitate si responsabilitate este o dovada in
plus, asa cum am amintit mai sus, ca persoanele cu
deﬁciente pot ocupa un loc in societate, pot sa aspire
la independenta, insa doar in conditiile in care si
societatea are o deschidere fata de ei.
In incheiere, as dori sa aducem inca odata multumire
Domnului Späth, directorul ﬁrmei, pentru increderea
pe care o are in Asociatia Ateliere Protejate.
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Eu sunt Dave (Voluntar) ...

Despre Ionut

... acum un an, un prieten al meu,
Radu Simion, m-a invitat sa-l vizitez la
serviciu. Ceea ce am descoperit acolo
la Ateliere Protejate m-a impresionat
foarte mult. Sunt niste tineri foarte
harnici, dar in acelasi timp este un loc
unde mereu exista voie buna, veselie,
prietenie si zambete multe! Acum
astept cu nerabdare sa fac vizite la
Atelier.

Pe Ionut il cunosc de aproape 6 ani, de cand vine, mai bine zis
venea, la atelier. Era ca o emblema a proiectului, cel mai vechi,
cel mai constant. Poate in subconstientul nostru credeam ca
va veni mereu la noi. Dar n-a fost sa ﬁe asa, ci chiar mai bine!
In primavara, mama lui Ionut care este o luptatoare neobosita,
a gasit pentru el un loc de munca la un hipermarchet unde
urma sa ambaleze produse de paniﬁcatie. Dupa o perioada
de 3 luni, in care si cei de la ﬁrma s-au convins de harnicia si
seriozitatea lui, Ionut a semnat contract de munca pe perioada
nedeterminata.

Am gasit si eu cum sa ma implic,
predand engleza si ca bucatar asistent
din cand in cand. De multe ori ajung
la Atelier cu suparari din lumea
aceasta, dar mereu plec de acolo cu o
inima vesela si un zambet pe buze.

Acum ne este dor de Ionut si credem ca si lui ii este dor de noi,
dar ne bucuram foarte mult pentru sansa lui! Ne vedem cu
Ionut mai rar, la petreceri sau la alte actiuni. Familia lui Ionut a
muncit si a luptat foarte mult pentru el! Si noi am incercat sa-l
ajutam pe Ionut in perioada cat a fost la noi sa se pregateasca si
sa se dezvolte cat mai mult!

As incuraja pe oricine vrea sa faca lucru
de voluntariat, sa vina la Atelier. Cei
care supravegheaza acolo va vor primi
cu brate deschise, si exista o mare sansa
sa va faceti niste prieteni extraordinari!

Ionut este pentru noi un exemplu de reusita! Ajutat de cei din
jur, mai ales de mama lui, a trecut peste obstacole si ziduri de
indiferenta si neincredere! Aceste piedici au fost puse de multe
ori chiar de persoanele si institutiile care ar ﬁ trebuit sa-l sprijine!
Ionut este un deschizator de drumuri pentru ceilalti tineri din
proiectul nostru si din alte asociatii. Acum stim si noi ca desi
este foarte greu, totusi este posibil! Ceilalti tineri din proiect au
acum o speranta mai mare in gasirea unui loc de munca si au un
model in Ionut, colegul lor!
Lui Ionut ii multumim pentru timpul cat a fost alaturi de noi si
ii dorim in continuare mult succes!
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Eu sunt Paula (Beneﬁciar),
am 21 de ani, sunt o fata frumoasa, buna, cuminte
(cateodata mai sunt si rea dar ma cumintesc repede),
harnica, imi place sa ma aranjez, sa ma machez ca sa-i
fac pe toti sa se uite dupa mine.
La atelier m-a adus mama mea ca sa vad cum se
munceste si sa invat si eu sa muncesc. La inceput nu mia placut dar cu timpul m-am obisnuit. Acum imi place
mult sa muncesc la Casa Retro cu Marian, colegul meu,
imi place sa fac ace, sa matur, sa vorbesc cu colegii mei,
sa fac lumanari, mai ales pe cele parfumate cu liliac. De
cand am venit la atelier am invatat sa muncesc ordonat,
am invatat ceasul, sa numar, sa-i ascult pe educatorii mei
iar pe Rodica o iert mereu cand imi pune puncte. La
atelier imi place tot, dar cel mai mult sa fac logopedie cu
Cristina si sa dansez la petreceri. Ma inteleg bine cu toti
colegii mei de la atelier dar cel mai bine ma inteleg cu
Radu si cu Igor.
Inainte sa vin la atelier am fost la scoala unde am
avut profesoare bune, dar nu mi-a placut romana,
matematica si nici sa fac sportul.
In timpul liber ma joc cu vecinii mei, stau cu mama
mea, ma joc pe calculator, ascult muzica, pictez, ma
uit la televizor, merg la tara la bunicii mei si ma joc cu
puisorii si cu magarul Victor.
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Eu sund Bogdan (Beneﬁciar),
am 23 de ani si jumatate, sunt un baiat mereu vesel,
foarte curios si imi place sa comunic cu toti oamenii
din jurul meu. Imi place tara mea Romania pentru ca
este in UE dar imi place si Rusia pentru ca nu intra
niciodata in UE.
La Ateliere Protejate m-a adus fratele Denis pentru
ca sunt un tip curajos. La inceput am fost la celalalt
centru, Paulico, unde am lucrat 2 ani iar la Boxberg
sunt de 3 ani si jumatate. Sunt foarte vechi.
Cand am venit la atelier nu-mi placea sa lucrez la
cazan dar usor usor m-am obisnuit si acum fac de
toate: gatesc, spal vasele, fac curatenie generala, asez
ace pe sina, fac lumanari, iar cel mai mult imi place sa
fac setul de advent pentru ca este simbolul iubirii. La
atelier am invatat sa fac lumanari, alfabetul, sa calculez,
sa respect programul cu strictete, am invatat ca nu e
voie sa vorbesti urat si sa te certi cu colegii tai. Cel mai
mult imi plac lumanarile foarte mari pe care le facem in
ﬁecare an la Noaptea Lumanarilor si imi place Piata de
Craciun care se organizeaza in ﬁecare an la noi la atelier.
Cu tinerii de la atelier ma inteleg foarte bine, mai putin
cu Paul pentru ca se trezeste foarte greu dimineata si
intarziem mereu la atelier.
Eu locuiesc la Misionarele Caritatii din Chitila iar in
timpul liber imi place sa le ajut pe surori la curatenie, la
cumparaturi, sa merg la Biserica si sa ma uit la televizor
pe Discovery Channel pentru ca acolo vad lucruri care
ma intereseaza pe mine - constructii, fabrici.
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Piata de Craciun
Suntem bucurosi sa va anuntam si in acest an ca in atelierul nostru
va avea loc traditionala Piata de Craciun in zilele de

3, 4 si 5 Decembrie.
Va asteptam ca de ﬁecare data cu sarmalute, prajiturele, miros de
scortisoara si multe alte surprize.
Multumim
Sponsorii si Partenerii nostri:

Urmatoarea aparitie Nr. 10 va ﬁ in februarie 2011
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