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2 ani cu succes 
 
In aceasta luna se incheie proiectul ProAct – Masuri active pentru integrarea profesionala a 

persoanelor cu handicap. Au fost doi ani frumosi, cu bucurii, munca, perseverenta. Ne bucuram ca 
pentru unii dintre dumneavostra am schimbat ceva. Nu a fost un proiect usor, am dus o adevarata 
lupta pentru a-l duce la capat. In primul rand pentru ca la inceput ne-ati privit cu suspiciune, uneori 
inteleasa din cauza experientelor de care ati avut parte. Dar ne-ati acordat un strop de incredere. Si 
am inceput o relatie frumoasa din care speram ca ati avut multe lucruri de castigat. Alteori familiile 
dumneavoastra au opus rezistenta. Poate unii au obosit sa mai lupte si sa mai spere sau pur si simplu 
societatea i-a invatat ca trebuie sa va protejeze de rautatile din jur. De asemenea am inceput un lung 
proces prin care am incercat sa sensibilizam angajatorii cu privire la situatia dumneavoastra. Le-am 
aratat ca o persoana cu dizabilitati poate fii de zece ori mai fidela si mai sarguincioasa decat o alta 
« normala » . 

Unii dintre dumneavoastra si-au insusit cunostinte de antreprenoriat, altii au invatat despre 
drepturile de care beneficiaza sau si-au imbunatatit cunostintele informatice. In schimb alte persoane 
s-au specializat in diverse calificari: lucrator in tricotaje, lucrator in alimentatie, lucrator in comert, 

maseur, tapiter. In final 36 de persoane au fost angajate.  

Speram ca prin actiunile pe care le-am intreprins v-am adus un strop de speranta si bucurie in 
viata dumneavoastra. Noi am crezut ca o persoană cu dizabilități nu refuză să muncească, ci îi este 
subestimată contribuția pe care și-o pot dărui sieși, în primul rând, și societății, mai apoi. A nu fi apt 
pentru orice activitate nu este sinonim cu neputința, cu delăsarea sau cu refuzul de a contribui la 
dezoltarea unei societăți dinamice. Cei care nu sunt apți pentru munci standardizate, sunt mult mai 
predispuși activităților artistice, iar Ludwing van Beethoven ar fi un convingător exemplu, alături de 
alte persoane simple care trăiesc printre noi. Si aceste persoane simple sunteti chiar dumnevoastra 
beneficiarii nostri. Putem sa-l amintim aici pe domnul Andrei care este imobilizat de mai bine de 20 de 
ani in scaun rulant.  Și acest om nu numai că supraviețuiește, ci TRĂIEȘTE, picteaza cu pensula in gura, 
este pasionat de astronomie, se ocupa de traduceri si isi doreste sa faca multe alte lucruri. Asta 
înseamnă ”a trăi”. Oare câți dintre noi, cei ”normali”, facem diferența dintre a trăi și a supraviețui? Nu 
mi-am propus să vă spun eu aici povestea acestui om, ci doar să vă atrag atenția asupra lui. Povestea 
aceasta trebuie cunoscută căci e o poveste de viață, care ne pune la colț absolut toate tentativele de a 
ne considera vreodată victime (ale sorții, ale guvernului, ale timpurilor, ale oricui). Suntem propriile 
noastre victime, în aceeași măsură în care suntem învingătorii greutaților ce ne-au stat în cale. Viata se 
poate schimba intr-o fractiune de secunda si in unele cazuri noi nu putem alege ce ni se intampla. Nu 
putem alege cand ne imbolnavim si nici cand un inconstient ne marcheaza pentru totdeauna viata. Dar 
ea (viata) trebuie sa mearga inainte.... 

Cu respect si admiratie, 

Echipa ProAct 

 
 


