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"Priveşte lumea în fiecare zi
ca şi cum ai vedeao
pentru prima dată."

É.E.Schmitt

www.facebook.com/AteliereProtejate

Dragi cititori şi drage cititoare,
Suntem bucuroşi să privim retrospectiv la evenimentele anului trecut şi să împărtăşim cu
dumneavoastră câteva din momentele cele mai speciale pe care le-am petrecut împreună. În anul 2014 au
fost schimbări majore în echipa de conducere, iar acum Cătălin Cozma este directorul Asociaţiei. Prin
urmare, ne bucurăm că activităţile Atelierelor Protejate decurg firesc în continuare datorită valorilor
inspirate de managerii anteriori, Jörg Könözsi şi Cristina Ciubotaru.
Ne dorim ca în acest an sa realizăm mai mult şi să contribuim în mod activ la dezvoltarea
economiei sociale. Suntem recunoscători pentru sprijinul pe care ni l-aţi oferit şi sperăm să fiţi în
continuare alături de noi!
Vă doresc lectura plăcută şi fie ca aceste rânduri să vă inspire, aşa cum sugerează motto-ul acestui
număr, noi perspective de a privi lumea.
Vă salut cu drag în numele întregii echipe,
Asistent Social
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Mulțumim, Cristina!
Fiecare persoană care a lucrat în cadrul Asociaţiei şi-a adus contribuţia unică în dezvoltarea
acesteia, respectiv în interacţiunea cu tinerii. Mulţumim din suflet Cristinei Ciubotaru pentru dăruirea şi
energia pe care le-a investit în proiect, inclusiv în coordonarea întregii echipe ca director al Asociaţiei.
Dragă Cristina, eşti un model pentru noi şi suntem fericiţi că te-am cunoscut pe parcursul celor
şapte ani de activitate în cadrul Asociației! Îți dorim să fii binecuvântată cu tot ceea ce este mai frumos în
noua etapă a căsătoriei și, fie ca împreună, să ţinem în continuare aprinsă flacăra speranţei pentru a lumina
viaţa celor care cred în acest ideal.
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Iulian
Este unul dintre cei mai zâmbitori beneficiari
pentru că ”Așa e bine!” după cum spune chiar
tânărul care are 20 de ani. S-a integrat foarte bine în
grup și povestește că aici la Atelier s-a împrietenit cu
mai mulți tineri precum Alex Daniel, Alex Grigore,
Diana, Dodo. Cu Petrică și Gabriel se înțelege, însă,
cel mai bine. Referitor la relația cu personalul
Asociației, Iulian apreciază astfel: ”Cătălin este șeful
– și asta e bine. Și Katy e frumoasă. Și Andreea e tot
frumoasă!”
A înțeles repede profilul Asociaţiei pentru că
”Aici fac treabă.” Îi place mult atelierul de lumânări,
unde a lucrat cel mai mult deoarece aici ”fac
lumânări cu matriță, am învățat să pun cană de ceară
și să fac fitil.” Este o persoană cooperantă care se
integrează încet, dar sigur și în celelalte activităţi. Îi
place chiar şi să gătească. Fiind foarte atașat de
familia sa, îl are pe tatăl său drept model: ”Acum iau
pachet ca tata!”
Îi place să asculte muzică, în special Animal
X. Pasiunea lui este sportul și îi plac tenisul,
bowling-ul, dar mai ales fotbalul, iar echipa sa
favorită este Steaua. La finalul conversației a
declarat mulțumit: ”Mami și tata mă iubesc!

Ziua Porților Deschise
Organizarea evenimentului Ziua Porţilor
Deschise cu cele patru ateliere în desfășurare s-a
terminat cu prezentarea scenetei Micul Prinț de
Antoine de Saint Exupéry. Am salutat cu drag
vizitatorii noștri și sperăm ca esența mesajului din
sceneta tinerilor să ne rămână în suflet pentru mult
timp pentru că ”Numai cu inima poți vedea bine.
Ceea ce este esențial este invizibil pentru ochi.”

4

Săptămâna Școala Altfel
Am continuat cu plăcere proiectul început
anul trecut și am extins grupul de participanți de la
workshop-urile creative. Prin prezentarea făcută
copiilor, respectiv elevilor, am valorificat munca
beneficiarilor, iar participanții au fost încântați să
realizeze propria decorație într-un mod unic.
Mai mult decât activitatea manuală, copiii
au empatizat cu persoanele cu nevoi speciale. Iată
un exemplu sugestiv!

Activități de timp liber
• Am petrecut împreună cu bucurie a treia zi de Paște în Parcul Tineretului. Veselie, voie bună și
distracție!
• Asociaţia Sindrom Down Bucureşti ne-a oferit ocazia de a participa alături de ei la competiţia
sportivă din Parcul Florilor. Mulţumim pentru această invitaţie care ne-a energizat!
• Am petrecut un timp frumos împreună alături de sărbătoriţi şi am urat bun venit tinerilor care s-au
aflat pentru prima dată la petreceri. La mulţi ani fericiţi!
• Mulţumim Asociaţiei Down pentru invitaţia de a participa la competiţia de la Giurgiu, organizată
la familia Gălăţeanu. Mulţumim tuturor celor care au făcut posibilă această experienţă frumoasă!
• În luna august am petrecut şapte zile în stațiunea Costinești şi am avut parte de experienţe
frumoase împreună. Ajutati de voluntarii Paul Ciobanu, Paul Percă, Rodica Ilinca, Evelina Cozma,
Cristian Vârgă şi de doamna Sanda Lupaşcu ne-am bucurat de mare timp de o săptămână.
• La cursul de escaladă ne-am străduit pentru a ajunge cât mai sus şi am realizat lucruri care păreau
imposibile. Pentru că succesul aparţine celor care continuă să creadă, să lupte şi să spere, indiferent cât de
greu ar fi.
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Piaţa de Crăciun
Este unul dintre evenimentele cele mai semnificative ale anului. Ne aduce împreună și avem astfel
ocazia să împărtășim idei, experiențe și impresii – ca într-o mare familie. Povestea specială a fiecărui
produs creat manual a fost ”citită” de invitații la Piață. Aceştia s-au bucurat de produse și de momente
deosebite alături de noi.
O surpriză a evenimentului a fost prezentarea unui moment artistic de către beneficiarii Asociației
Ateliere Protejate, timp în care inocența și căldura tinerilor au încântat întreaga audiență. Dorim ca în
fiecare zi a anului să trăim mai aproape de cei din jur!
Mulţumim Colegiul German Goethe pentru implicarea constantă şi Asociaţiei Tradiţia Românească
pentru colindele minunate. De asemenea suntem recunoscători tuturor Asociaţiilor participante: Asociația
Sindrom Down București, Asociația Mlădița, Asociația Mișcarea Eclezială Carmelitană, Casa Martha,
Asociația Iubește-mă așa cum sunt!, Asociația Hoffnung Romania, Asociația Touched Romania, SOS
Satele Copiilor București, Asociația De la Inimă la Inimă şi Asociația Curtea Culorilor Timişoara.

Oscar şi Tanti Roz de É. E. Schmitt
Am lecturat cu mare plăcere şi interes această povestire-jurnal în Atelier pe parcursul a câteva
săptămâni. Am râs şi am plâns alături de eroul nostru care ne-a învăţat că viaţa poate fi trăită zilnic precum
o aventură: privind lumea ca şi cum am vedea-o pentru prima dată. Iată câteva impresii ale tinerilor:
"Nu s-a dat bătut, a încercat să trăiască viaţa la maxim, chiar dacă a fost scurtă. Tocmai asta e, trăieşte
viaţa la maxim!"
"Trebuie să nu renunţi chiar dacă toată lumea zice ‹‹Mâine mori!›› Tu să nu renunţi!"
"A fost un băieţel drăgălaş şi haios. Trebuie luat exemplu."
"Să-ţi creezi singur drumul pe care ţi-l doreşti. Nu?!"
"Ai un timp scurt, distrează-te!"
Un scurt dialog între tineri: "Să ne bucurăm de sănătate!"
"De ce numai de sănătate când ne putem bucura de viaţă?! Putem muri oricând."
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Raport financiar 2014

Mulţumiri!
Mulţumim tuturor persoanelor care au ales să direcţioneze către noi cei 2% din impozitul pe venit!
Mulțumim tuturor celor care veţi alege să ne susţineţi în continuare şi în acest an (am ataşat formularul pentru acest
an)!
Mulţumim actorului Cătălin Popa care a pus în valoare talentul artistic al tinerilor şi a regizat Micul Prinţ,
scenetă prezentată la Ziua Portilor Deschise. Totodată mulțumim Ancăi Bîrleanu pentru fotografiile profesioniste
pe care le-a realizat în cadrul evenimentului.
Mulţumim Asociației Strassenengel Germania pentru efortul depus anual la târgurile de vechituri pentru
strângere de fonduri şi pentru suportul lor acordat pe parcursul anului 2014.
Mulţumim Mariei Ilie pentru colecția revistei National Geografic Romania, cu ajutorul căreia ne îmbogăţim
orizontul cunoaşterii.
Mulţumim firmei Heberger pentru suportul acordat în luna decembrie.
Vă mulţumim vouă, celor care faceţi parte din viaţa Asociaţiei precum şi tuturor sponsorilor respectiv
partenerilor noştri!
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