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Din aceasta editie

Noaptea Lumanarilor 2008
437 de luminite au facut intradevar atmosfera serii
Raport anual 2007
Un rezumat al activitatii din
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Dragi cititoare, dragi cititori,

Cuprins

ne bucuram sa va prezentam al
doilea numar al revistei noastre.

Catre cititoare si cititori:

Primul numar a fost vizualizat de
peste 200 ori. Am primit multe reactii si chiar
propuneri de imbunatatire pe care bineinteles leam pus in practica in acest numar.

„Noaptea Lumanarilor“ 2008: 3
Raport Anual 2007

4

Va prezentam in acest numar si un rezumat al
activitatii din 2007, ca o exceptie, deoarece
incepand din acest an, veti aﬂa din numerele
revistei despre activitatile noastre, mult mai
actual.

Sponsorii se prezinta:
Sommering Install
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Maini harnice - Ajutoarele
noastre:
Sanda Lupascu si „Italienii“
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Program CSR Ceﬁn
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Ultimul cuvant
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Ca si in numarul trecut, dorim sa va povestim
despre activitatile si succesele noastre fara sa-i
uitam bineinteles pe cei care fac posibil acest
proiect.
Va dorim lectura placuta si asteptam cu interes
reactiile dumneavoastra!
Multe salutari in numele intregii echipe!
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Jörg Könözsi
Presedinte
Asociatia Ateliere Protejate
Str. Secerisului nr. 15
041272 Bucuresti, sect. 4

2

Tel:
Fax:
Mobil:

0040 21 3323330
0040 21 3323330
0040 726 933753

Email:

info@ateliere-protejate.org

Web:

www.ateliere-protejate.org
www.handicapabil.org
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Noaptea Lumanarilor 2008
Noaptea lumanarilor din acest an a fost
o actiune foarte reusita. Toti participantii
au petrecut momente frumoase in jurul
lumanarii cu 437 de luminite au facut intradevar atmosfera serii.

Ca seara sa ﬁe mai frumoasa Claudia si
Adi au contribuit si ei cu ﬂautul si chitara.

Prezenta presei i-a facut pe tinerii nostri sa se simta adevarate
vedete, dand interviuri si povestind despre activitatile lor.
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Raport anual 2007
Asociatia Ateliere Protejate este o organizatie acreditata, neguvernamentala, non-proﬁt,
independenta, neconditionata politic, inﬁintata in anul 2002.
Scopul nostru
“Sa aducem persoanele cu handicap la o independenta cat mai mare, prin activitati practice,
educative si prin socializare.”
Independenta: In ciuda faptului, ca nu putem sa “vindecam” un
handicap, sarcina noastra este sa-i facem pe ei cat mai independenti.
Activitati practice: Noi putem sa crestem, prin activitati practice,
mobilitatea lor, si sa-i invatam sa faca fata unei situatii noi.
Activitati educative: Noi putem sa-i ajutam sa invete unele abilitati
sociale, cum sunt de exemplu cunoasterea ceasului, cunoasterea
banilor si multe alte abilitati de care au nevoie.
Socializare: Noi putem sa le oferim un loc unde au posibilitatea sa cunoasca prieteni si un loc unde
pot arata ca au posibiliatea si capacitatea sa faca ceva, ca pot ﬁ apreciati de societate.
Activitati
In anul 2007 asociatia Ateliere Protejate si-a desfasurat activitatea in doua ateliere. Unul in sectorul
4 (“Casa Boxberg”) si unul in sectorul 1 (“Centrul Paulico”). In ateliere beneﬁciarii au confectionat
lumanari de diferite marimi, culori si forme. Fiecare beneﬁciar lucreaza in functie de posibilitatile
proprii. Un alt lucru important pentru ei este ca aceste lumanari sunt vandute, iar munca lor capata
valoare in societate. Astfel atelierul le ofera sprijin in cresterea increderii de sine, ii face sa se simta
acceptati in societate.
Multele comenzi din acest an ne-au adus bucuria de a realiza mai mult
de 10.000 de lumanari. Dupa ultima comanda in 2007 tinerilor le-a
fost frica ca nu vor mai avea ce face, insa noi am putut sa ii linistim
cu o noua comanda primita in decembrie pentru anul 2008. Asteptam
in continuare comenzile dumneavoastra pentru tineri de aceea sunt un
motiv de bucurie.
Pe langa activitatile de zi cu zi, importante sunt activitatile ocazionale
si evenimentele speciale. In afara de zilele de nastere ale beneﬁciarilor
sarbatorim impreuna marile sarbatori crestine ale anului Pastele si Craciunul.
Aceste sarbatori au scopul de a-i invata pe beneﬁciari ca fac parte din viata
ﬁecaruia, si sa inteleaga ca sunt momente in viata cand muncim impreuna si
momente in care ne bucuram impreuna. De Paste in 2007 noi am fost invitati
la manastirea Carmelitanilor din Snagov, unde am petrecut o zi minunata cu
jocuri si un gratar.
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Raport ﬁnanciar (RON)

Seara de Craciun s-a
sarbatorit impreuna cu
toti beneﬁciarii in “Casa
Boxberg”. N-au lipsit
sarmalele si nici cadourile
pe care tinerii le-au gasit
sub brad. Sfarsitul serii l-am petrecut impreuna
cu familiile beneﬁciarilor in rugaciune in
atmosfera nasterii lui Isus.

Sold la 01.01.2007

In aprilie beneﬁciarii au facut cea mai mare
lumanare din lume. Lumanarea a avut un
diamentru de 25cm si o inaltime de 2,95m. Au
realizat ceva, ce nu mai facuse altcineva inainte
si au fost intradevar mandri de aceasta realizare.
Lumanarea a fost prezentata la evenimentul
“Noaptea Lumanarilor” pe data de 21.04.2007.
Activitati cu parteneri
Pe data de 29. si 30.09.
2007 s-a desfasurat
prima editie a
evenimentului “Piata de
toamna” la partenerul
nostru Asociatia
CopiiiRO, unde am
participat si noi impreuna cu Asociatia Murialdo
si Miscarea Ecleziala Carmelitana. Piata a avut
ca scop strangerea de fonduri pentru asociatiile
participante prin vanzarea diferitelor produse
noi si second hand. Vremea a tinut cu noi si
vizitatorii nu au lipsit.

41.145

Venituri:
Donatii externe
Donatii interne
Activitati economice
(vanzare lumanari)
Bugetul de stat:
-subventii absolventi
-2%
Dif curs valutar
Dobanzi

3.015
16.969
1.657
245

TOTAL VENITURI

210.560

Cheltuieli:
Resurse umane
Infrastructura
Proiecte
Investitii
Administrative
Impozite

75.022
14.961
65.704
5.827
5.982
6.357

TOTAL CHELTUIELI

173.853

Sold la 31.12.2007

77.852

105.587
57.735
25.352

Raportul cenzorului
In urma efectuarii veriﬁcarii si certiﬁcarii
bilantului contabil pentru anul 2007, Doamna
Busila Elena, expert contabil, in calitate de
cenzor evidentiaza ca bilantul contabil pentru
anul 2007 este in conformitate cu normele legale
in vigoare la data respectiva, garantand imaginea
ﬁdela si completa a patrimoniului Asociatiei
Ateliere Protejate la incheierea exercitiului
ﬁnanciar contabil.

Pe data de 8. si 9.12.2007 noi am organizat a
IV-a editie a evenimentului “Piata de Craciun”.
Dupa patru ani Piata de Craciun a devenit un
eveniment important si atragator. In total au
participat 7 asociatii si fundatii oferind o gama
larga de produse speciale pentru Craciun. Ca in
ﬁecare an, evenimentul s-a desfasurat in “Casa
Boxberg”. Invitatii speciali in acest an a fost un
grup de copii din judetul Arges, care ne-au cantat
colinde.
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Sponsorii si marii nostri clienti se prezinta
In acest numar ﬁrma Sommering Install isi prezinta munca si motivatia de a ajuta.
Istoric
A început în anul 1995 când Rudolf SOMMER a înﬁintat
aceasta companie, cu pasiune si gandire strategica.
De-a lungul celor 13 ani de activitate, SOMMERING
INSTALL a adunat experienta si a cladit încredere, a strâns
parteneri de seama, si-a sustinut valorile. Din 2002, ﬁrma
lucreaza in sistemul managementului calitatii conform
ISO SR EN 9001:2001, astfel ﬁecare lucrare, ﬁecare client
reprezinta momente la fel de importante.
Proﬁl
Ne straduim sa creem valoare in tot ceea ce facem si credem in calitatea lucrului bine facut.
Atentia pentru detalii si importanta maxima acordata ﬁecarui element deﬁnesc cel mai bine
modul de lucru al departamentelor de proiectare, productie, executie, service si intretinere sisteme
complexe de instalatii pentru constructii.
Portfoliu
Activitatea noastra în domeniul proiectarii, executiei si managementului instalatiilor sunt deﬁnite
cel mai bine prin lucrarile efectuate. Cateva din cele mai recente lucrari:
- Baneasa Shopping City;
- Rezidenz Chitila;
- Polus Cluj;
- Bellevue Brasov.
Motivatia de a ajuta
„Ajutam pentru ca am ales sa privim dincolo
de frontierele activitatii noastre.
Am ales sa exersam o alta valenta a spiritului
uman, pentru ca dorim sa oferim speranta.“
Mai multe informatii: www.sommering.ro

Rudolf Sommer
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Maine harnice
Dupa cum am scris si in numarul trecut, de mare ajutor in activitatea noastra, sunt voluntarii,
oamenii care dau din timpul si din abilitatile lor, fara a astepta sa ﬁe platiti pentru asta. Bineinteles
speram noi, ca bunul Dumnezeu sa ﬁe cel care le va da inzecit. Dintre aceste persoane, va prezentam
in acest numar pe doamna Sanda si pe „italieni“.
Sanda Lupascu
Doamna Sanda este mama Roxanei, o tanara care vine la atelier. Este o
femeie credincioasa si cu inima buna. Atunci cand am apelat la ajutorul ei,
a spus da, fara sa stea pe ganduri. A fost bucuroasa ca poate contribui si ea
intr-un fel la ceea ce noi facem pentru acesti tinerii atat de des marginalizati.
Pe langa asta, vara, Roxana vine cu fructe sau legume pe care le culege din
propria gradina pentru a le imparti cu colegii ei. Din cand in cand, cate o
cunostinte a doamnei Sanda, persoane in varsta uneori, ne trimit prin dansa
cate o mica donatie.
“Italienii”: Franca, Lisetta, Cettina, Gabriela, Drina
Am cunoscut in timp un grup de italieni, veniti in Romania pentru a se implica in domeniul social,
ca si noi. Cand am inceput sa pregatim masa de pranz cu voluntari, i-am intrebat si pe ei daca ne pot
ajuta si, desi au multe proiecte, nu ne-au refuzat. Acum s-au mutat la 40 km de Bucuresti si e din ce
in ce mai greu sa mai vina. Dar pentru ca au fost cu noi mai mult de un an, le multumim din inima!

A doua zi de Paste am fost invitati la Ciocanari,
la “italieni”. Ne-am bucurat de o ospitalitate
deosebita. Ne-a fost prezentat proiectul lor, care
desi se aﬂa la inceput, este foarte ambitios. Masa
de pranz a fost pregatita cu iubire si cu multa grija.
Programul a fost deosebit, am plantat ﬂori, neam plimbat cu caruta, am fost la padure, am jucat
multe jocuri. A fost intr-adevar o zi de neuitat!
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Multumim
Sponsorii si marii nostri clienti

Ceﬁn Holding a initiat anul
acesta un program de CSR
(responsabilitate sociala
corporativa) in care a fost
inclusa si asociatia noastra, impreuna cu alte
4 asociatii. Pe noi ne vor sprijini in dotarea
atelierului cu materiale ce vor imbunatati
conditiile de munca si vor face sa creasca
posibilitatile de a ne onora comenzile mari in
timp mai scurt. In acest fel va creste capacitatea
asociatiei noastre de a se autoﬁnanta. Mai
mult despre ﬁrma Ceﬁn si programul de
responsabilitate sociala corporativa veti aﬂa in
numarul viitor al revistei noastre.
Mai multe informatii: www.ceﬁn.com

De la stanga la dreapta la conferinta de presa:
Stefano Albarosa (CEO Ceﬁn Holding), Rosmari
Munteanu (Brand Manager Ceﬁn), Jörg Könözsi

Ultimul cuvant
Pentru ca magazinul nostru “HandiCapabil” sa
ﬁe din ce in ce mai bun, ne bucuram de orice
ajutor din partea dumneavoastra. Ne bucuram de
critici, propuneri de imbunatatire si propuneri de
teme. Dar ne bucuram si de ajutor direct cum ar
ﬁ reportaje despre un eveniment al nostru la care
ati luat parte si dumneavoastra, sau fotograﬁi,
pe care le-ati facut cu tinerii sau cu lumanarile
noastre, sau pur si simplu ideile dumneavoastra.
Date de contact gasiti la
pagina 2.
Urmatoarea aparitie va ﬁ in septembrie 2008
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