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“Sa facem bine
celor de langa noi”
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Va invitam in acest nou numar al revistei noastre sa faceti o scurta vizita prin viata proiectului nostru din 
ultimele patru luni.

Va intampinam cu caldura si va facem cunostinta cu cel mai nou membru al echipei noastre, Anamaria 
Isabella, asistent social precum si cu doua vesele beneficiare ale noastre: Roxana si Ileana. In orice moment 
al zilei, aceste doua tinere sunt caracterizate de zambetul larg cu care intampina fiecare persoana ce calca 
pragul atelierului nostru.

In cadrul revistei avem deasemenea prezentata o scurta relatare a activitatilor noastre din ultimile luni 
precum planurile pentru viitorul apropiat.  

Asa cum am spus de mai multe ori, cu riscul de a ma repeta, marturisesc ca munca pe care noi  desfasuram 
nu ar fi posibila fara implicarea multor persoane din jurul nostru, persoane care din alte motive decat cele 
materiale, deseori ne prind de mana si ne ajuta sa mergem mai departe. Multumim din inima pe aceasta 
cale binefacatorilor nostri cunoscuti si mai putin cunoscuti.

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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Iata ca timpul este de partea noastra de aceasta 
data si acest fapt este evident in ceea ce    priveste 
oportunitatea de a colabora cu acest furnizor 
mondial important, Kern-Liebers. Prezent în peste 
50 de  locatii in lume, renumele îi este just atribuit: 
realizeaza la cel mai inalt standard de calitate 
produse necesare pentru industria automobilelor, 
masini textile, bunuri de consum cat si pentru 
sectorul medical.  

Ne bucuram sa fim o particica intr-o masinarie 
mare deoarece activitatea pe care noi o realizam in 
atelier este extrem de eficienta in cadrul terapiei 
ocupaţionale care are ca grup ţintă persoanele cu 
dizabilităţi. Douăsprezece luni de activitate intensă 
deseori în progres ca număr concretizat zilnic şi 
făcută adesea cu bucurie. E mult, e puţin?!

Aparent simpla aşezare a acelor (necesare în 
industria textilă) pe container este o activitate 
repetitivă care solicită constant atenţie, răbdare, 
perseverenţă şi noi provocări. Cu răbdarea treci 
şi marea obişnuiesc tinerii să spună deseori. 
Antrenamentul în această activitate este animat 
atat de recompensa cu care este remunerată munca 
depusă cât şi de motivaţia a de a fi util. 

Este de remarcat efectul pozitiv al globalizării în 
contextul sprijinirii persoanelor vulnerabile având 
în vedere faptul că sunt motivate să îşi valorifice 
competenţele care sunt de cele mai multe ori 
ignorate de societatea deseori indiferentă. 

Dincolo de aspectul economic al activităţii, necesar 
în vederea susţinerii proiectului, această modalitate 
de ergoterapie contribuie la dezvoltarea abilităţilor 
atât la nivel personal, cat şi pentru o mai bună 
integrare în plan social.

De aceea, vă mulţumim Kern-Liebers că aveţi 
încredere în noi şi apreciem că aţi învins barierele 
discriminării şi indiferenţei! Sperăm ca exemplul 
vostru să inspire la toleranţă, acceptare,  integrare 
şi alte companii si firme in vederea realizarii unei 
societati mai bune.

(Angajat KL declara activitatea tinerilor de la Ateliere 
Protejate este foarte bună şi utilă, ei chiar lucrează! Îi 
ajută să îşi dezvolte capacităţile, se simt utili.)

Un an de parteneriat cu Kern Liebers
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La inceputul lunii iulie a acestui an, am fost impreuna cu tinerii in concediu la mare, in statiunea Eforie 
Nord. Pe aceasta cale, dorim sa multumim proprietarilor de la Casa Nanu pentru gazduirea calduroasa 
pe care ne-au oferit-o. Ne-am bucurat de zilele de odihna plimbandu-ne, mai ales cand vremea nu ne-a 
permis sa intram in mare. Desi nu am avut cele mai calde zile la mare, ne-am bucurat de oportunitatea de 
a vizita punctele de atractie turistica din Constanta. Am fost la Delfinariu, unde am vazut cei trei delfini 
jucausi , micul colt de Delta, loc in care am intalnit numeroase animale salbatice, Acvariul, spatiul cu pesti 
de diferite marimi si Planetariu, loc in care am facut cunostinta cu astrele. A fost ”o experienta minunata”, 
dupa cum povesteste si Claudiu, beneficiarul nostru.

Dupa terminarea zilelor de odihna, ne-am intors cu forte proaspete la atelier. Desi au fost zile caniculare, 
am continuat activitatile din atelier in programul nostru obisnuit de opt ore si am pregatit lumanarile ce 
vor lumina casele in Sarbatoarea Craciunului. 

Sustinuti financiar de catre asociatia Strassenengel Boxberg, Germania si Asociatia Paulico, precum si 
material de catre dna Marialaura Ciampoli si fam Ceban Victor vara acestui an a adus si cateva modificari 
in cadrul atelierului nostru. Avand pe langa noi oameni cu maini pricepute si inima mare, am reusit sa 
imbunatatim cladirea sediului si imprejmuirea. 

Cu ajutorul doamnei Marialaura Musneci, precum si a familiei Sava am renovat toaletele si un colt din 
atelier prin faiantarea acestora. 

Vara anului 2011



HandiCapabil 3/2011   5

Cu sprijinul familiei Ceban Victor si din nou a familiei Sava am reinnoit gardul si poarta, iar usa mare de la 
atelier a fost inlocuita cu o usa termoizolatoare. Aceste schimbari au fost foarte binevenite. Acum gardul nou 
creaza un ambient mai placut, iar usa noua are rolul de a pastra mai bine temperatura din interior. 

Spre sfarsitul acestei veri, s-a organizat in Parcul izvor un maraton pentru persoanele cu autism. Evenimentul 
a fost organizat cu scopul de a sensibiliza societatea privind aceasta categorie de oameni speciali. Afland despre 
acest eveniment, am povestit tinerilor despre maraton, ce presupune acesta, precum si ce inseamna persoana 
cu autism. M-a bucurat entuziasmul cu care beneficiarii nostri au cerut sa participe si ei la eveniment. 
Deoarece dorim sa fim alaturi de oameni, ne-am inscris impreuna cu tinerii nostri la maratonul organizat 
pentru persoanele cu autism, am alergat, nu am castigat, dar ne-am bucurat sa fim impreuna.

S-au dus zilele verii si am ramas cu amintirile placute ale zilelor calduroase. Ne bucuram de zilele racoroase ale 
toamnei si ne pregatim pentru ceea ce viitorul ne aseaza in cale.

Cu respect multumim celor ce ne-au ajutat in vara aceasta ca planurile sa poata fi finalizate cu profesionalism. 
Speram ca ajutorul primit sa fie rasplatit la momentul potrivit!

Vara anului 2011
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... şi activez la acest atelier protejat ca asistent social pentru că aici pot regăsi calmul cerului, zâmbetul 
soarelui chiar şi atunci când afară sau în suflet... plouă. Motivul?! Tinerii înseninează atmosfera cu şarmul 
lor unic, niciodată repetabil.

Sunt aici pentru că mi-am urmat idealul de a ajuta oamenii, scop ce m-a ghidat încă din copilărie. 
Motivaţia de a-i susţine pe cei în dificultate a fost suficient de puternică pentru a mă determina să aleg 
Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, Universitatea Bucureşti. Astfel, pregătirea teoretică mi-a 
stimulat interesul pentru a cunoaşte în mod clar aplicabilitatea practică a profesiei. Sunt entuziasmată de 
această minunată oportunitate de a fii alături de cei în dificultate. Sunt frapată să remarc faptul că ei sunt în 
acelaşi timp plini de bunătate şi inocenţă - bogăţii pe cale de dispariţie. 

Motivaţia intrinsecă, perseverenţa de a crede în Frumos, în puterea Binelui sunt valori care îmi luminează 
viaţa căci nimic nu se poate compara cu bucuria de a şti că ai făcut viaţa cuiva mai bună!

Anamaria Isabella Simion, asistent social

Eu sunt Ana (Angajata) ...
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... sunt la atelierul de o perioadă destul 
de lungă, din anul 2009. 
Am fost adusa de tata si cel mai mult 
mi-au placut lumanarile si mi-am zis: 
„Vreau sa le am acasa!“ 

Acum la atelier imi place foarte mult 
faptul ca ii vad pe colegii mei, sa pun 
rufe la mașina de spalat si imi place 
mancarea de aici: e foarte buna!!!
Muzica pe care o ascult aici ma face să 
lucrez cu mai mult drag.

Pe viitor mi-ar placea si mai mult s 
avizitez multe locuri împreuna cu colegii 
mei pentru ca ador sa fac miscare.
In afara activitatilor de la atelier, imi 
place foarte mult sa cant, sa dansez, sa 
imit animale si sa o ajut pe mama la 
curatenie si multe altele.

Melodia mea preferată este „I have a 
dream“ de la Abba; in final doresc ca 
visul fiecaruia sa se indeplineasca!

Eu sunt Ileana (Beneficiar), Eu sunt Roxana (Beneficiar),

... şi am 24 de ani. „Îmi place să merg în parc cu mulţi prieteni, 
să joc bad-minton, să fac curat... de asemenea îmi place muzica 
bună, dar nu manelele“ spune tânăra plină de zâmbet.
Roxana a venit la atelier acum cinci ani şi afirmă că pe parcursul 
acestei perioade viaţa ei a cunoscut schimbări pozitive „M-am 
schimbat în bine, acasă nu ştiam nimic. Îmi place că mi-am 
făcut prieteni, fac lecţii, mă bucur să comunic cu angajaţii. Am 
învăţat să fac mâncare, să fac curat. Cel mai mult îmi place să fac 
lumânări şi când vin acele.“
De asemenea, Roxana se bucură de timpul petrecut în Asociaţie 
şi îşi doreşte extinderea atelierului pentru ca şi alţi tineri să poată 
veni aici. „Acasă nu am ocupaţie, dar aici mă simt bine!“ Mai mult 
decât atât,  valorifică momentele de aici într-un mod deosebit, 
având o activitate fructuoasă prin hărnicia sa exemplară. 
Dincolo de calităţile evidente precum: responsabilitate, 
perseverenţă, onestitate, bunătate etc., Roxana şi-a identificat şi 
câteva aspecte pe care ar dori să le îmbunătăţească „Aş dori să ştiu 
să scriu, să citesc şi să pot vorbi bine.“ 
Gândul ei pentru persoanele cu dizabilităţie este „să aibă încredere 
în ei, să cunoască mai mulţi oameni, să vorbească, să facă activităţi 
ca noi.“
Chiar dacă se confruntă cu dificultăţi, acestea nu îi răpesc Roxanei 
zâmbetul care îi luminează faţa, ci dimpotrivă gândul ei pentru 
ceilalţi este  acesta: Oamenii să fie buni unii cu alţii, să se ajute.  
Câteodată oamenii nu sunt aşa ...
... Aşadar, să ne amintim cât mai des că suntem oameni şi să 
demonstrăm aceasta!

(Roxana a fost încântată azi să povestească despre ea sub forma unui 
interviu. Am observat zâmbetul ei larg, seninătatea feţei sale care îmi 
indica acordul pentru interviu, cuvânt care a făcut-o de altfel să se 
entuziasmeze.)
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Multumim
Sponsorii si Partenerii nostri:

Urmatoarea aparitie Nr. 13 va fi in februarie 2012

Piata de Craciun, eveniment devenit deja traditie isi va deschide portile 
din nou la inceputul lunii decembrie al acestui an. Cu drag va asteptam 

sa va pregatiti alaturi de noi de calduroasa sarbatoare a Craciunului.
Va vom intampina cu binecunoscuta mireasma de scortisoara si o 
bogata gama de cadouri pe care le puteti oferi prietenilor vostri.

Piata de Craciun
2 - 4 Decembrie 2011

Persoanele care ne sunt 

alaturi in campania 2%

Asociatiile

Strassenengel din Germania

si Paulico din Olanda


