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Dragi prieteni,

Vă invit să răsfoiți paginile revistei noastre. Veți regăsi 

cele mai importante momente ale anului 2022 petrecute în 

Asociația Ateliere Protejate.

Am muncit împreună, am învățat multe lucruri noi, am 

primit oaspeți dragi nouă, am sărbătorit zilele de naștere, am 

călătorit și am parcurs pași împreună în viață.

Mulțumesc tuturor celor care neau fost alături în acest 

an. Mulțumesc Asociației Strassenengel din Germania, Bosch, 

părinților beneficiarilor, persoanelor care au ales să 

direcționeze 3,5% din impozitul pe venit sau care au facut pur 

și simplu donații.  

Director

Cozma Cătălin 



Timp liber
 

 * Aruncări la coșul de  
baschet

 * Vizită la Casa Memoriala Tudor 
Arghezi

 * Jocuri de competiție

 * Vizita la Palatul 
Brâncovenesc din Mogoșoaia

 * Vizita la Palatul Primăverii

 

* Curs de prim ajutor



Vizite

Neam bucurat 
să ne revedem cu Cristina,

director al asociației 
în perioada 2011  2014

Neam revăzut cu drag cu 
Flori, soția dl. Jorg, 

o prietenă dragă nouă

Neam înveselit 
cu toții alături de Katy, 

fosta noastră colegă



Reciclăm

Am înțeles că putem contribui 
și noi prin sortarea deșeurilor 

la o planetă mai curată

Perete Verde

Mereu dorim ca spațiile 
noastre să fie pline de viață, 

atât cele din interior cât și cele 
din exterior.



Workshop

Am dorit 
să oferim un timp de creație 

persoanelor refugiate din 
Ucraina. 

Sa întâmplat în Ciocănari, 
la Asociația Mlădița 



Vizită la Palatul
Parlamentului

Am fost primiți 
ca oaspeți de seamă 

la Palatul Parlamentului 
iar gazda noastra a fost 
dl. deputat Iulian Bulai 

am servim masa de prânz

și

 am făcut un tur maraton al 
încăperilor care se pot vizita 
din Palatul Parlamentului.

Mulțumiri deosebite celor care 
au făcut ca acest eveniment să 

fie posibil! 



Zilele
de naștere

Sigur că

am sărbătit

pe toți

tinerii noștri,

chiar dacă

nu sunt

toți

în poze!



Tabăra
o săptămână plină de activități 

Mănăstirea sf. Eugen din 
Mărăcineni Argeș

  

Ce am făcut?
 

Multe activități sportive, 
seară de film, 

jocuri de societate, 
am vizitat salina Ocnele Mari, 

am vizitat Grădina Zoo din 
Râmnicul Vâlcea,
activități de kraft, 

foc de tabără, 
activități de cooking,
am dansat, am cântat, 

am scris vederi 

și ... 
am avut suficient timp liber 
pentru activități personale

(5 nopți și 6 zile).



Petrecerea de 
Crăciun

 

Întrun cadru festiv 
am încheiat anul 

prin care am trecut 

Bineînțeles că 
și Moș Crăciun 
a fost prezent 

ca să împartă daruri 
tuturor. 



Beneficiari

care au ales, 
din diferite motive, 

să nu mai participe la 
activitățile propuse de 

asociație.

Beneficiari

care au ales 
să participe la activitățile 

propuse de asociație.

Nicolae Alin

Ioana

Stefan Robert



Echipa 
   

Doar 

împreună 

am 

reușit 

să 

realizăm 

cele 

prezentate 

în 

paginile 

revistei

Cozma Cătălin 
director

Cozma Evelina 
terapeut ocupațional

Cristian Andreea 
asistent social

Voluntari

Sr. Ella Fr. Luca



Asociatia Ateliere Protejate

SITUATIE FINANCIARA la 31.12.2022 LEI EURO

1 Finanțare Asociatia Ateliere Protejate 35.476                7.194  € 

2 38.100                7.726  € 

3 Venituri din alte donatii primite de la persoane fizice 12.682                2.572  € 

4 10.000                2.028  € 

5 14.582                2.957  € 

6 Venituri sponsorizare extern STRASENENGEL Germania 30.931                6.300  € 

7 Incasari din contributii parinti 18.200                3.691  € 

8 Dobanzi bancare 1.389                   282  € 

9 9.529                1.932  € 

10 Venituri economice 39.190                7.947  € 

11 Venituri din vanzare lumanari 21.683                4.397  € 

TOTAL VENITURI 231.762              46.996  € 

1 Salarii+contributii salarii+tichete de masa 123.622              25.068  € 

2 62.789              12.732  € 

3 Cheltuieli sediu:energie electrica,apa,gaz, salubritate 8.078                1.638  € 

4 4.484                   909  € 

5 Cheltuieli sediu: internet,telefonie,transport 7.022                1.424  € 

6 20.718                4.201  € 

7 Alte cheltuieli (cheltuieli cu tinerii, donatii acordate) 5.049                1.024  € 

TOTAL CHELTUIELI 231.762              46.996  € 

Venituri din sponsorizari 3,5% din impozitul pe  venit persoane 
fizice

Venituri din finantare proiect Fiat Lux!, Asociaita Down 
Bucuresti

Sponsorizari de la persoane juridice din impozitul pe profit / 
venit

Subventii buget de stat COVID 19 (compensare cheltuieli 
salarii)- diferenta

Cheltuieli sediu/atelier : materiale consumabile,alimente, 
sanitare,combustibil auto

Cheltuieli sediu: intretinere si reparatii, asigurari,taxe 
cladiri,teren

Cheltuieli servicii terti: comisioane bancare,servicii 
contabilitate,alte servicii
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