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Certitudinea noastra 
 

Conștiința faptului că educația tinerilor către muncă nu reprezintă o acțiune 

asistenţialistă, ci o investiție pentru societatea noastră. Aşa-numitul 

“capital uman”, nu este luat ca atare doar gândindu-ne la nivelul de 

excelenţă, ci există în cazul fiecărui om, chiar şi în cazul celui “diferit”.  

 

Aşa-zisele limite ale fiecărei persoane (fizice, psihice, de condiție socială 

sau altele), nu sunt altceva decât o provocare în plus, pentru a da 

fiecăruia ceea ce îi permite să crească, să se dezvolte, să fie protagonist 

al propriei aventuri umane.  
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Diversitatea “operelor” (14 vizitate): “beneficiarii” pot fi diferiți: toxicomani, 

persoane cu handicap fizic, psihic, mame singure, minori în situaţii de 

risc… Ceea ce am văzut au fost imaginaţia şi creativitatea în acţiune.  

De fapt, “opera” se naşte dintr-o întâlnire între persoane care spun “eu” 

şi decid să rişte în încercarea de a răspunde nevoii altor persoane 

întâlnite. Nu se pleacă niciodată de la un plan, ci de la realitatea în care 

se trăiește.  

 

Ceea ce se poate realiza, în cazul nostru, nu este copierea modelului, ci 

aplicarea unei metode. 

 

• Să valorizăm resursele din teritoriu.   

• Importanţa parteneriatelor.  

• Pentru a crea o întreprindere este fundamental rolul întreprinzătorului. 

 

Nu există nicio lege care să poată garanta succesul operei. În mod sigur 

legile sunt de ajutor, dar nu se substituie persoanei.   

În Italia modelul cooperativelor pe care le-am văzut este bun, deoarece e 

subsidiar.  

Modelul italian: Ce am învățat  
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Primele rezultate 
 

Evenimente de sensibilizare, dedicate mediului de afaceri, care ne-au ajutat să 

dezvoltăm diferite parteneriate cu Asociații (Congregații religioase) şi firme din 

București, Cluj şi Dâmbovița, cu activităţi în domeniile: amenajare spatii verzi şi 

plante ornamentale, construcţii, producţie tâmplărie PVC, birotică şi papetărie, 

comercializare de produse.  

 

Ateliere protejate 
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Proiect Mozaic…Viitorul nostru 
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VĂ  MULŢUMESC  
PENTRU  ATENŢIE ! 

În locuri uitate,  

Noi vom construi cu noi cărămizi 

Cu mâini şi maşini 

Este argilă pentru noi cărămizi 

Există var pentru noua tencuială 

Acolo unde cărămizile au căzut 

Vom construi cu piatră nouă 

Unde grinzile au putrezit 

Vom construi cu lemn nou 

Unde cuvintele nu sunt spuse 

Vom construi cu o nouă limbă 

E o munca în comun 

O Biserică pentru toţi 

Există o slujbă pentru fiecare 

Fiecare cu munca sa. 

     
  T.S. Eliot 

 


