HandiCapabil
Revis ta despre a t e l i e r u l p e n t r u p e r so a n e c u h a n d i c a p

www.ateliere-protejate.org
Nr. 15, Noiembrie 2012

www.facebook.com/AteliereProtejate
HandiCapabil 3/2012

1

10 ani de muncă, planuri,
proiecte, bucurii, împliniri

Dragi cititori si cititoare,
Am ales ca acest număr al revistei să ﬁe unul dedicat în mod deosebit împlinirii a 10 ani de la înﬁinţarea
Asociaţiei Ateliere Protejate.
Cu această ocazie, prin care ne reamintim parte din viaţa noastră, aş dori să transmit recunoştinţa mea
faţă de cei care în mii de feluri au făcut posibilă înﬁinţarea şi continuarea proiectelor Asociaţiei. În mod
special doresc sa mulţumesc sponsorilor noştri din Germania, Olanda, Elveţia, Austria si România pentru
susţinerea ﬁnanciară. Mulţumim celor ce au dedicat timp, energie, pricepere activităţilor nostre: angajaţi,
voluntari, colaboratori. Sper că prin munca şi implicarea noastră am reuşit să facem ca viaţa beneﬁciarilor să
ﬁe mai bună. Ne dorim ca proiectul nostru sa dăinuie atâta timp cât în societate îşi găseşte utilitatea.
Prin parcurgerea pe rând a anilor trecuţi cu ajutorul imaginilor precum si ale câtorva gânduri caracteristice
ﬁecărui an în parte avem bucuria de a împărtăşi cu voi experienţele celor 10 ani de proiect. Totodată vă
prezentăm câteva impresii ale persoanelor prezente la sărbatorirea evenimentului de împlinire a 10 ani!
Vă invit de asemenea la notarea în agenda dumneavoastră
a unui eveniment cald în prag de iarna organizat de către
asociatia noastră: Piaţa de Crăciun. În acest an, târgul
se va desfăşura în perioada 8 - 9 decembrie, la aceeaşi
locaţie, devenită deja tradiţie (la sediul Asociaţiei Ateliere
Protejate). Mai multe despre aceasta vom aﬁşa pe pagina
noastră de Facebook precum şi pe site-ul nostru.
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2002 - 2004
(2002) În luna februarie s-a înﬁinţat oﬁcial
Asociaţia Ateliere Protejate. În luna iulie, Asociaţia
a achiziţionat o casa unde s-a mutat atelierul. Cu
ajutorul voluntarilor din România şi Germania
care au lucrat la renovare, ne-am stabilit în luna
noiembrie pe str. Secerişului. În acest an şapte tineri
au început să lucreze la atelier.
(2003) În luna iunie a avut loc inaugurarea oﬁcială
a proiectului. Au beneﬁciat de activităţile Atelierului
18 tineri. Mai mult, am început o colaborare cu
Asociaţia Caritas şi cinci tineri cu Sindrom Down
(beneﬁciari ai acestei Asociaţii), au început să vină
de două ori pe săptămână la atelier şi să lucreze
împreună cu tinerii noştri pentru jumătate de zi.
(2004) În luna mai DGASCP sector 1 a iniţiat un
proiect, Casa ONG-urilor, la care am fost invitaţi să
participăm. După multe discuţii şi tergiversări, am
deschis cel de-al doilea atelier, în Băneasa.
Prin donaţia comunităţii din Ebringen/Germania,
Asociaţia a achiziţionat o altă casă. În luna iunie am
organizat pentru prima dată “Ziua uşilor deschise”.
Prietenii şi cunoscuţii care ne-au vizitat au avut
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ocazia să vadă cum lucrează tinerii, au discutat cu ei
şi au cumpărat lumânări.
Ceva special în acest an a fost faptul că am început
să vindem lumânările făcute de tineri, mai ales în
faţa Bisericilor unde am primit acceptul preoţilor
(am făcut în jur de 20 de vânzări). Această
experienţă nouă a fost posibilă deoarece au apărut
unele modiﬁcări în legislaţie care au permis acest
lucru. Vânzarea directă de către tineri a lumânărilor
făcute de ei, le-a adus recunoaşterea atât de necesară
a muncii lor, iar valorizarea resimţită le-a dat
speranţă şi curaj.
Pentru toţi beneﬁciarii şi colaboratorii proiectului,
precum şi pentru foştii beneﬁciari (care şi-au
găsit un loc de munca - la acea vreme o parte din
beneﬁciari au fost tineri proveniţi din centrele de
plasament), sărbătorile de Paşte, Crăciun şi zilele de
naştere reprezentau ceva deosebit! Noi nu puteam
înlocui familia pe care ei nu o aveau, dar cel puţin în
momentele mai importante de sărbătoare, ei nu se
simţeau singuri. Acestea au fost momente de mare
bucurie!
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2005 - 2007
(2005) Au continuat proiectele Asociaţiei, cel din
Secerişului şi cel din Băneasa. Am primit prima
mare comandă de la Firma Glaxo Smith Kline care
ne-a oferit şi o mare sponsorizare. Cu aceşti bani si
cu munca unor voluntari din Germania şi România,
am reuşit să renovăm Casa Ebringen.
In acest an a apărut legea prin care 1% din
impozitul pe salariu să poată ﬁ donat ONG-urilor.
A fost de la început o muncă uriaşă de lămurire pe
de o parte cu oamenii care au fost foarte sceptici
în a semna ceva şi pe de altă parte cu cei de la
administraţie, în a primi ﬁşele. Am hotărât să
continuăm şi să extindem Piaţa de Crăciun iniţiată
anul trecut. Datorită reacţiilor pozitive primite, am
invitat şi alte asociaţii.
De asemenea am continuat tradiţia de a organiza
pentru tineri o tabără anuală. Am fost pentru prima
dată la doamna Oţoiu, la Ilva Mică. Pe parcursul
acestui an ne-au ajutat patru practicanti: doi din
Germania şi doi din Austria.
(2006) A fost anul continuărilor şi al consolidărilor.
În casa Ebringen au locuit cinci tineri, care aveau
probleme în a-şi găsi o locuinţă. Prin evenimentele
organizate, am încercat să ne facem cunoscuţi şi cât
mai vizibili în societate. Au apărut în câteva ziare
articole despre noi şi reportaje TV. Am continuat cu
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vânzarea de lumânări, colectarea de ﬁşe pentru 2%
şi am căutat sponsori în România, care să ne susţină
pentru continuarea proiectelor.
(2007) A venit cu bune şi mai putin bune. Am
început o colaborare frumoasă cu mame ale tinerilor
din proiect (sau alte voluntare) care au pregătit
masa împreună cu tinerii. Pe de o parte tinerii au
învăţat să gătească sau să facă unele lucruri mai
simple (pentru unii era o noutate absolută să lucreze
în bucătărie), iar pe de alta parte savuram o masă
gustoasă împreună.
De asemenea am lucrat şi individual cu tinerii, în
funcţie de nevoile ﬁecăruia Am organizat pentru
prima data Noaptea Lumânărilor, în locul Zile
Uşilor Deschise, iar tinerii au realizat o lumânare de
aproape 3 m înaltime (2,95m).
Dar spre sfârsit de an am primit o lovitură
neaşteptată. D.G.A.S.P.C. sector 1 a hotărât să
închidă Casa ONG-urilor după trei ani, deşi
contractul era pe cinci ani. Ce să facem cu cei
10 tineri care mergeau la Atelierul din Băneasa?
Pentru a nu-i trimite acasă, am hotărât să le oferim
posibilitatea de a veni la Casa Boxberg, în str.
Secerişului. Cei mai mulţi dintre ei au venit, dar a
fost un moment greu! Atunci am hotărât să ﬁm mai
atenţi în a colabora cu statul roman.
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2008 - 2011
(2008) Am început o altă activitate, numită Piaţa
de Toamnă şi am organizat-o la sediul Asociaţiei
CopiiiRo. A fost ca o completare a Pieţei de Crăciun,
pe care Asociaţia noastră o organizează în ﬁecare an.
Cu ocazia evenimentului Noaptea Lumânărilor, tinerii
specialişti în confecţionarea lumânărilor, au realizat o
lumânare specială pentru invitaţi cu un diametru de
2,5m cu peste 400 ﬁtile. Pentru participanţi, a fost o
seară deosebită, cu o atmosferă specială.

A fost primul an in care Consiliul Local impreuna cu
Primarul sectorului 4 au aprobat cererea de scutire a
impozitului pe casa pentru sediul Atelierului. Era o
scutire de 1 000 de Euro (pentru plata acestei taxe ar ﬁ
fost necesara vanzarea a peste 400 de lumanari).

(2010) Am început o colaborare cu două ﬁrme din
Bucureşti care au avut încredere în noi şi ne-au oferit
posibilitatea de a lucra pentru ele: Casa Retro şi Kern
Liebers. Aceasta ne uşurează pe de o parte munca:
nu trebuie să căutăm materia prima (de multe ori
Am început să scriem mai mult despre activităţile
aveam diﬁcultăţi în a o procura) şi nu trebuie să
noastre, într-o revistă care apare de trei ori pe an.
căutăm clienţi (nici aceasta nu e uşor). Tinerii au fost
Astfel prietenii, sponsorii şi cei interesati sunt la curent încântaţi să poată face mai multe lucruri şi noi ne-am
cu activităţile, reuşitele şi diﬁcultăţile noastre.
bucurat, deoarece aceste activităţi au oferit proiectului
o stabilitate mai mare.
(2009) Cristina Ciubotaru, aﬂată de doi ani în
Asociaţie, a devenit Directorul Executiv şi a preluat
Am organizat pentru prima dată Noaptea
mai multe responsabilităţi de la Preşedintele ei.
Lumânărilor într-o locaţie exterioară foarte atrăgătoare
la sediul Firmelor YauConcept şi MioBio.
În Casa Boxberg au avut loc lucrări de renovare şi
extindere. Astfel sala de mese s-a mutat la etaj unde s-a (2011) S-au făcut noi îmbunătăţiri Casei Boxberg: au
amenajat şi un loc de studiu individual iar spaţiul de la fost înnoite gardul şi porţile, un lucru foarte necesar.
parter a putut ﬁ folosit pentru marirea atelierului.
De asemenea uşa cea mare de la intrare din metal a
fost înlocuită cu una de termopan, pentru a diminua
De asemenea, în încercarea de a deveni tot mai
pierderile de căldură iarna.
profesionistă Asociaţia noastră a realizat primul catalog
de lumânări. Tot în acest an, cinci tineri din Asociaţie, Jörg şi Flori - iniţiatorii proiectului - au plecat în
au participat la un amplu proiect de dans intitulat
Germania, cu promisiunea să susţină în continuare
Pasărea de Foc, împreună cu 90 de copii şi tineri din
Asociaţia, de la distanţă iar Cristina a preluat toate
alte proiecte.
atribuţiile, pentru a duce mai departe conceptul şi
scopul proiectului.
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Acum
(Acum) 20 de tineri beneﬁciază de proiect şi
încercăm să răspundem cât mai bine nevoilor
pe care le au. Am îndrăznit să creştem gradul
de independenţă prin implicarea lor directă în
pregătirea mesei, fără ajutorul mamelor.
Am dedicat o zi lunar unor activităţi extra-atelier
(vizită la muzee, grădina zoologică etc.). Cu ajutorul
Asociaţiei Mlădiţa, tinerii şi-au încercat noi abilităţi:
acelea de a planta seminţe de zarzavat, iar rodul lor
i-a bucurat pe ei, cât şi prieteni, familia!
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Concediul din acest an a fost unul deosebit deoarece
am participat într-o tabăra organizată împreună cu
Asociaţia Curtea Culorilor şi Punto Missione prin
programul European Tineret în Acţiune. Grupului
nostru de tineri s-au alaturat alti 11 tineri studenti
italieni. Energia tinerilor italieni precum si veselia
tinerilor nostri au făcut ca zilele de concediu să ﬁe
pline de viaţă.
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Iată câteva impresii de la evenimentul de sărbătorire a celor 10 ani de proiect!
“M-au impresionat părinţii tinerilor care au pregătit
bufetul şi au completat evenimentul. De asemenea,
familiaritatea invitaţilor obişnuiţi cu astfel de întâlniri,
ceea ce a contribuit la o atmosfera caldă, relaxantă.
În Atelier a fost o “forfota” plăcută, invitaţii au avut
oportunitatea de a schimba impresii, au socializat, s-au
bucurat de tombola… Totul a fost ca o intâlnire între
prieteni, neprotocolară.
Cel mai mult mi-a placut că Evenimentul a reuşit să
ﬁe aşa cum este şi proiectul: de suﬂet, făcut cu dăruire
şi implicare, cu oameni cărora le pasă si care pot să
arate ca sunt şi în România lucruri care functionează!”
Ancuta, angajata

retrospectiv am observat la ﬁecare tânar paşi de
dezvoltare individuală si am remarcat faptul ca munca
depusă de noi nu a fost zadarnică.
Ca la ﬁecare eveniment din cadrul Atelierului
sentimentul de familiaritate si prietenie au
predominat, iar aceasta mă face să mă simt bine, să
plec de aici cu buzunarele pline de voie bună, mă
provoacă să mă reîntorc mereu aici.
Am apreciat faptul ca la eveniment a venit si David,
unul din sustinătorii noştri din Olanda, căruia ii
mulţumim că a fost alături de noi.
Prezenţa lui Jörg si Flori au completat atmosfera
întregului eveniment! M-am bucurat ca i-am revăzut
şi sper să le ﬁe bine indiferent unde paşii vieţii îi
“Am apreciat atmosfera caldă, primitoare si deschisă. A indreaptă.” Andreea, voluntar
fost ca o reuniune a unei mari familii! Consider că este
importantă atragerea de parteneri din zona de afaceri
„Mă simt binecuvântată prin posibilitatea de a ﬁ
în vederea continuării şi îmbunătăţirii pe termen lung parte a Asociatiei Ateliere Protejate deoarece realizez
a proiectului.” Iulian, partener YaU
în ﬁecare zi că viaţa poate ﬁ şi altfel, exact aşa cum
alegem să o privim. Am învăţat că valoarea unui om
“Mi-a plăcut organizarea şi am remarcat fericirea
nu constă în ceea ce are, ci mai degrabă în ceea ce
tinerilor nerăbdători să ne vadă. Consider că ar ﬁ
poate oferi lumii. Un gând frumos, un gest de nobleţe,
necesar un spatiu mai mare pentru extindere. De
un cântec, o îmbrăţişare, un semn că îmi pasă de
asemenea este important să participe cât mai mulţi
celălalt “Te descurci, Ana?”, “Ai nevoie de ajutor?”,
tineri cu nevoi. Este foarte important pentru tineri să
“Te iubesc!”. Sunt daruri care, din fericire, nu costă.
se dezvolte şi să se integreze în societate. Este foarte
Sunt emoţionată când mă gândesc la ce îseamnă acest
bine ceea ce faceţi pentru ei, au ocazia să socializeze.
Atelier pentru tinerii cu care lucrăm şi mi-e greu să-mi
Ce să facă acasă?!” Marian, angajat Kern Liebers
imaginez viaţa lor în absenţa lui, de aceea sper să aibă
o existenţă cât mai lungă şi fructuoasă!
“Pentru mine evenimentul de 10 ani a fost un timp
Mulţumim partenerilor, sponsorilor, asociaţiilor care
frumos în care ne-am reunit, am depănat amintiri si
s-au bucurat alături de noi, foştilor angajaţi, foştilor
am zâmbit împreună. Ceea ce m-a încântat în mod
beneﬁciari, voluntari, părintilor care s-au implicat
deosebit la acest eveniment a fost implicarea activă a
activ in organizare, cunoscuţilor şi prietenilor!
părinţilor. La propria iniţiativă ei au format o echipă
Împreună am reuşit să ajungem până aici!“
şi au pregătit savuroase aperitive pentru invitaţi,
Ana, angajata
iar munca noastră a devenit mai uşoară! Privind
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Piaţa de Crăciun
Târgul se va desfăşura în perioada
8 - 9 decembrie
la aceeaşi locaţie, devenită deja tradiţie
(la sediul Asociaţiei Ateliere Protejate)
Multumim
Sponsorii si Partenerii nostri:
Persoanele care ne sunt
alaturi in campania 2%

Asociatiile
Strassenengel din Germania
si Paulico din Olanda

Urmatoarea aparitie Nr. 16 va ﬁ in martie 2013
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