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VALORI
Omul  este  în  cent ru l  tu turor  act iv i tă ț i lo r 
ș i  p ro iecte lor  noast re

Par tener ia tu l ,  rec iproc i ta tea  exper iențe i 
ș i  desch iderea  spre  ce i la l ț i  s tau  la  baza 
tu turor  acț iun i lo r  noast re

In tegrarea  în  to t  ceea  ce  facem a 
pr inc ip i i lo r  de  dezvo l tare  durab i lă , 
ech i ta te  soc ia lă ,  ega l i ta te  de  șanse , 
repar t izare  ech i tab i lă  a  resurse lor, 
responsabi l i ta te  co lect ivă  ș i  ind iv idua lă , 
economie  soc ia lă  ș i  c i rcu lară



MISIUNEA

Asociația Ateliere Fără Frontiere (AFF) este o organizație românească fără scop lucrativ, înființată 
în 2008, pentru a realiza inserția socială, profesională și civică a persoanelor vulnerabile, excluse și 
marginalizate.
În 2007,  o analiză a nevoilor exprimate de către autoritățile publice, furnizorii de servicii medico-psiho-sociale precum 
instituțiile publice și ONG-uri,  a semnalat următoarele:

• pe de o parte, lipsa de servicii de activare a persoanelor vulnerabile aflate la vârsta potrivită pentru piața muncii, dar 
discriminate sau considerate neangajabile

• pe de altă parte, dependența de servicii de asistență socială pasivă și prestații sociale transformând anumite 
categorii de persoane vulnerabile în “beneficiari de profesie”

• absența, din statisticile oficiale, a multor categorii de persoane excluse și marginalizate

• lipsa politicilor publice integrate care ar  face posibilă o incluziune activă

• lipsa de dispozitive de finanțare pentru politici de activare a celor mai vulnerabili

INSERȚI A SOCI AL Ă ȘI  PROFESION AL Ă 
A PERSOANELOR DEZ AVANTAJATE, 
EXCLUSE Ș I  M ARGIN ALIZ ATE 



Sistemul socio-economic dominant actual generează sărăcie și excluziunea celor mai vulnerabili.

Împărțirea persoanelor dezavantajate în categorii și grupuri țintă creează efecte perverse precum accentuarea 
discriminării și marginalizării, etnicizarea problemelor socio-economice, xenofobia. 

Prestațiile sociale (alocații, ajutoare etc) și serviciile sociale pasive au menirea de a stabiliza  persoana. Dar, pentru că în 
România  nu există servicii integrate de activare a celor vulnerabili, apți pentru piața muncii, care să combine sistemul de 
asistență pasivă cu cel de acompaniere socio-profesională pentru inserție, acești oameni rămân în afara sistemului.  

Ateliere Fără Frontiere a creat 3 activități suport de inserție:

EXCLUZIUNEA 
NU ESTE O  FATALITATE

În cadrul acestor ateliere se oferă servicii 
personalizate de acompaniere socială, consiliere 
pentru inserție, psihoterapie și acompaniere 
pedagogică pentru formarea de competențe.

Toate acestea sunt adresate persoanelor care cumulează 
numeroase dificultăți (șomaj de lungă durată, adicții, 
dizabilități, abandon școlar, violență domestică, trafic de 
persoane, probațiune, pedepse privative de libertate, lipsa 
de locuință, etc).

În același timp, acestor persoane li se oferă o punere în 
situație de muncă cu contract de muncă și salariu, pentru 
a avea acces la drepturi, a se reabilita și a învăța 
deprinderile de muncă. 
La sfârșitul parcursului de acompaniere socio-profesională 
de la Ateliere Fără Frontiere aceștia sunt sprijiniți să se 
angajeze pe piața convențională a muncii sau în 
forme protejate.
Atelierele sunt entități fără personalitate juridică, veniturile 
din activitățile economice și fondurile obținute din subvenții 
și sponsorizări fiind utilizate exclusiv pentru activitățile de 
interes general și nepatrimonial ale asociației.

În jurul activităților de inserție s-au 
creat programe, proiecte și campanii 
pentru a:

• lupta împotriva excluziunii, sărăciei 
și discriminărilor

• lupta împotriva risipei și poluării

• construi solidaritatea și susține 
educația și dezvoltarea locală



Beneficiarii serviciilor de acompaniere socială și 
profesională sunt persoane care cumulează multiple 
dificultăți.  Aceștia sunt selectați pe baza motivației 
lor de a munci și de a face schimbări în viața lor. 
La  AFF ajung recomandați  de către instituții publice și 
ONG-uri furnizoare de servicii medico-psiho-sociale diverse.  
Mixitatea este importantă pentru a crea o dinamică 
incluzivă și pentru a nu ghetoiza problemele cu care se 
confruntă. 

Partenerii sociali ai AFF recomandă persoane care 
cumulează mai multe probleme și nu pot fi activate 
doar prin formare, consiliere vocațională sau orientare 
profesională și plasare directă pe piața muncii. Acestea  au 
nevoie de o acompaniere socio-profesională integrată și de 
o punere în situație de muncă, înainte de a merge pe piața 
convențională a muncii.

Activitățile economice ale atelierelor de inserție 
sunt un suport de inserție, gândite astfel încât 
să permită beneficiarilor/angajați în inserție 
dobândirea graduală de competențe sociale, 
emoționale și tehnice.

Parcursul de acompaniere socio-profesională pentru 
inserție, propus de Ateliere Fără Frontiere, este un serviciu 
social de activare individualizat pentru persoane în mare 
dificultate care vizează stabilitatea personală și 
socială dar și (re)construirea unei angajabilități 
durabile. 

Parcursul standard durează 24 de luni, la care 
se mai pot adăuga 12 luni repartizate în 3 etape, 
dacă persoana se confruntă cu dificultăți mai 
severe.

NIMENI 
NU ESTE NEANGAJABIL !



PARCURSUL DE  ACOMPANIERE

SOCIOPROFESION AL Ă PENTRU INSERȚIE



ECHIPA



ATELIERE

ATELIERUL RECONECT ÎN 2017: 

27618

salariați în inserție

131 tone

DEEE colectate și 
tratate de la companii 

responsabile

25 %

DEEE reutilizate

1359

calculatoare 
complete donate 
către 126 școli & 

ONG-uri

clienți de colectare



Managementul DEEE-urilor este o obligație legală iar Ateliere Fără 
Frontiere este un operator autorizat de către ANPM (Agenția Națională 
Pentru Mediu) conform Legii nr. 211/2011 pentru toate operațiunile de 
colectare, transport, tratare și pregătire pentru reutilizare privind DEEE-urile 
nepericuloase.

Echipamentele pe care le colectăm de la companii devin materia primă 
pentru atelierul reconect. Aici, angajații noștri,  aflați in inserție socio-
profesională, recondiționează calculatoare. Mai apoi, când se poate, 
acestea ajung în școlile care au nevoie de ele. 

DEEE sau componentele ce nu mai pot fi reutilizate sunt dezmembrate 
pentru reciclarea materiilor prime (metale, plastic, sticlă etc) respectând 
legislația DEEE în vigoare.

Ecotic, eco-organismul (asociație colectivă de producători și distribuitori 
de EEE) cu care colaborăm din 2009, a fost întotdeauna alături de 
noi, sprijinind misiunea noastră socială și de mediu privind reducerea,  
reutilizarea și reciclarea DEEE prin economia socială.

Certificatul „Click-ul verde”,  pe care îl oferim fiecărui client responsabil 
de colectare DEEE, recompensează implicarea și alegerea unui sistem de 
gestiune a DEEE sustenabil, prietenos cu mediul și responsabil social!

Colectăm,  testăm,  reut i l i zăm ș i  rec ic lăm 
Deșeur i le  de  Ech ipamente  E lect r ice  ș i 
E lect ron ice  (DEEE)  care  pr ind  o  a  doua 
v ia ță  în  șco l i le  defavor izate  d in  România 
sau  ca  mater i i  p r ime secundare .

C E R T I F I C A T

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 S e  a c o r dă  o r g a n i z a ț i e i  

P e n t r u  a l e g e r e a  u n u i  s i s t e m  d e  g e s t i o n a r e  r e s p o n s a b i lă  a  d e șe u r i l o r  d e  e c h i p a m e n t e  e l e c t r i c e  
ș i  e l e c t r o n i c e ,  p r i e t e n o s  c u  m e d i u  ș i  c u  i m p a c t  s o c i a l  p u t e r n i c .   

P A T R I C K  O U R I A G H L I
D i r e c t o r  D e z v o l t a r e

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



ATELIERUL REMESH ÎN 2017:

ATELIERE

9

salariați 
în inserție

6686

produse remesh au fost 
confecționate și vândute către 
companii, instituții și ONG-uri 

pentru evenimente și conferințe 
responsabile 

26

organizații 
cliente 

5

distribuitori 
Carrefour,  Cărturești, 

Kyralina, 
Wunderkraft (online) 

BtoB, 78% BtoC, 22%



Remesh este un proiect ce a luat naștere în anul 2011 și s-a dezvoltat ca 
răspuns la o problemă socială. Scopul său este să  creeze  locuri de muncă 
pentru persoane defavorizate, dar și să sprijine protecția mediului pentru 
că în România nu avem soluții de reciclare care să protejeze mediul de 
deșeurile publicitare pentru spațiile libere, ajunse la sfârșitul campaniilor 
publicitare. 

Bannerele au o viață foarte scurtă (campaniile publicitare durează între 
câteva zile și câteva săptămâni), iar numărul lor este foarte mare. Astfel, la 
sfârșitul campaniilor publicitare, mesh-urile și banner-ele ajung la groapa 
de gunoi, poluând și determinând dereglări climatice.

Soluția propusă de AFF este transformarea bannerelor publicitare în 
produse unice, etice și utile, purtătoare ale unui mesaj de consum 
responsabil, care respectă oamenii și mediul înconjurător.

În 2017, remesh a inițiat un demers de etichetare “comerț echitabil” cu 
World Fair Trade Organization, demers inedit în România, care reprezintă 
punctul de pornire a campaniei de comunicare 
“FAIR is the new COOL”, o campanie 
de sensibilizare 
asupra 
importanței  
achizițiilor 
responsabile.

Co lectăm deșeur i le  pub l ic i ta re  s t rada le 
ș i  le  t ransformăm în  sacoșe ,  genț i  ș i 
a l te  accesor i i  p romoț iona le  e t ice ,  u t i le 
ș i  persona l izab i le  pent ru  even imente le/
cadour i le  B2B ș i  nu  numai .



ATELIERUL BIO & CO ÎN 2017:

ATELIERE

13

salariați în inserție

82

varietăți de legume 
si fructe BIO livrate 

la 90 de membri 
consum’actori

519 tone

deșeuri alimentare 
și organice colectate 

dintre care 5 tone 
reutilizate

514 tone

transformate în 
fertilizant natural 

(compost) 

dintre care

3

workshop-uri și acțiuni 
de voluntariat implicând 

tineri și companii 
partenere (Accor Hotels, 

Yves Rocher)



La ferma Bio&Co de la Ciocănari, județul Dâmbovița, membră a Réseau 
Cocagne,  cultivăm solidaritatea și biodiversitatea, protecția solurilor 
agricole și producția de hrană curată și sănătoasă: producem legume pe 4 
hectare agricole în anul 2 de certificare bio,  dintre care 4000m² de solarii. 
Legumele sunt distribuite în circuit scurt, direct către membrii abonați, 
în coșuri săptămânale livrate la birou sau la puncte de distribuție din 
București, Therapy Cafe și „boucherie Chez Champion”.

Atelierul Bio&Co este un proiect complex care conține înca trei 
componente pentru mediu și oameni:

• un program de luptă împotriva risipei alimentare prin colectarea 
alimentelor nevândute (Carrefour) și resturilor bucătăriei restaurantelor 
(Accor Hotels), sortarea lor cu scopul de a fi donate sau de a intra în 
producția de compost

• un program de solidaritate alimentară în parteneriat cu Direcția 
de Asistență Socială a Municipiului București (DGASMB), pentru 
beneficiarii cantinei sociale „Ominis” și ai centrului „Theodor Pallady”.

• un parcurs pedagogic (în construcție cu ajutorul voluntarilor 
companiilor partenere) pentru a sensibiliza în legătură cu importanța 
unei agriculturi durabile și prezervarea biodiversității, a consumului 
local și responsabil, a economiei circulare...

Cul t ivăm so l idar i ta tea  pent ru  o  dezvo l tare 
durab i lă ,  p r in  agr icu l tura  B IO  ș i  gest iunea 
deșeur i lo r  b iodegradabi le  d in  re ta i l  ș i 
HORECA,  cu  scopul  de  a  cont r ibu i  la 
so l idar i ta tea  a l imentară  ș i  p roducț ia  de 
compost .



PROGRAME DE SOLIDARITATE

Decalajul informatic este, în continuare, extrem de mare în România. Din acest motiv, 
Asociația Ateliere Fără Frontiere donează în fiecare an sute de calculatoare, recondiționate 
în atelierul reconect, către școli din zone defavorizate, asociații și instituții publice, cu 
ajutorul partenerilor noștri, pentru a sprijini proiecte de educație, integrare socială și formare 
profesională.

PL ATFORM A  EDUCLICK PENTRU  PROIECTE 
DE  DON AȚI I  DE  CALCUL ATOARE ÎN  SPRIJ INUL 
EDUCAȚIE I  Ș I  INCLUZIUNI I  SOCI ALE.

Programul Educl ick

PROGRAMUL EDUCLICK ÎN 2017

1359 126 26 071către

calculatoare donate 
prin proiectele de 

solidaritate digitală

structuri  non profit 
(instituții de învățământ, 

sociale și culturale, asociații 
și fundații)

copii și tineri au 
oportunitatea de a învăța 
pe mijloace de educație 

moderne

• 9132 calculatoare solicitate in 2017
• 503 institutiții și organizații au aplicat pentru a fi dotate



• recondiționăm echipamente informatice, 
respectând criteriile de calitate, și le dotăm 
cu software cu licență & certificat de 
garanție de 1 an  

• le donăm în comunități,  acolo unde este 
nevoie de ele 

• susținem educația, accesul la noile 
tehnologii și dezvoltarea comunităților

Repartizarea beneficiarilor

pe categorii de vârstă în 2017

79,99 %
copii

14,61 %
tineri

5,40 %
adulți

Educlick 1/2017 
cu Ecotic

Dubluclick pe educație 
cu Groupe Renault

Toata lumea intră în jocul 
educației IT cu ENEL

echiparea proiectelor 
de educație, formare și/
sau integrare socio-
profesională prin acces 
la IT&C din întreaga țară 
cu 500 de echipamente IT 
complete

dotarea cu 400 de desktop-
uri și laptop-uri a școlilor 
și ONG-urilor din mediul 
rural/zone defavorizate din 
județele Argeș, Dâmbovița 
și București-Ilfov

dotarea cu 400 de 
calculatoare a școlilor și 
ONG-urilor din mediul rural/
zone defavorizate din 11 
județe din România

45 instituții de învățământ 
și organizații dotate cu 
calculatoare

8 069 Beneficiari 

42 instituții de învățământ 
și organizații dotate cu 
calculatoare

11 462 Beneficiari 

34 instituții de învățământ 
și organizații dotate cu 
calculatoare

4 870 Beneficiari 

1 premiu CSR Awards



PROGRAME DE SOLIDARITATE

Orice centru medical, fie că este dedicat persoanelor sau animalelor, este un generator de 
deșeuri. De aceea, Ateliere Fără Frontiere a fost partenerul român al proiectului „Life Med” 
care s-a desfășurat în perioada iulie 2014 - iunie 2017, în Italia, România și alte țări din Europa 
de Est. Scopul proiectului fiind proiectarea și realizarea unui sistem integrat de gestiune și 
valorificare a echipamentelor medicale ieșite din uz. 

Ateliere Fără Frontiere (AFF) a aplicat în România sistemul integrat pentru reutilizarea 
echipamentelor medicale, lansat pe teritoriul Italian și în Vestul Europei, dezvoltat de 
cooperativele CAUTO și Medicos Mundii Attrezzatura (MEMUA), cu sprijinul tehnic din partea 
Universității din Brescia și al ONG-ului « Legambiante »

UN NOU SISTEM INTEGRAT PENTRU 
REUTIL IZ AREA ECHIPAMENTELOR MEDICALE

Proiectul  L i fe Med

PROGRAMUL LIFE MED ÎN 2017

189

instituții medicale 
contactate

15 tone

DEEE medicale 
colectate

12 500

echipamente 
tratate

2,5 tone

echipamente medicale 
reutilizate la spitale, 

azile de bătrânI, asociații 
(Motivation, Hospice 

Casa Speranței)

2 parteneriate

cu Facultatea de 
Inginerie Medicală din 
București și Asociația 

de studenți (MED) 
pentru practică și 
formări tehnice în 

București și în Brescia



PROGRAME DE SOLIDARITATE

În fiecare zi, șoferul AFF ridică lădițe de fructe și legume. Le aduce la atelier unde sunt cântărite și apoi sortate de către  
beneficiarii noștri aflați în inserție. Legumele și fructele recuperate se donează către persoane nevoiașe și cantine sociale. 
Restul este deversat în containere și transportat la ferma Bio&co unde se sortează ce mai poate fi reutilizat pentru 
alimentația animalelor. Ultimul rest se toacă și se compostează pentru a obține fertilizant natural ecologic pentru ferma 
de legume bio.

ÎN  PARTENERI AT CU CARREFOUR ROM ÂNI A Ș I  CU SPRIJ INUL 
FUNDAȚIE I  CARREFOUR,  ATELIERE FĂRĂ FRONTIERE A  INIȚ I AT, 
L A SFÂRȘITUL LUI  OCTOMBRIE ,  O  PL ATFORM Ă DE SORTARE A 
LEGUMELOR ȘI  FRUCTELOR SCOASE DIN RAION.

Programul de 
sol idari tate al imentară

PROGRAMUL DE SOLIDARITATE ALIMENTARĂ

1 magazin pilot

Carrefour Berceni

3,6 tone 1 200

legume și fructe “salvate“ 
și donate în perioada 

noiembrie - decembrie 
2017

mese calde oferite

150

beneficiari ai cantinei 
sociale “Ominis” și ai 

centrului “Theodor Pallady“ 
al DGASMB-ului pentru 
persoane în vârstă, cu 

dizabilități și fără adăpost



RAPORT SOCIAL

Refer i re  pent ru  inser ț ie 
l a  AFF  în  2017

Repar t i ț ie  benef ic ia r i  pe  vârstă  în  2017

7 beneficiari 10 beneficiari 7 beneficiari 3 beneficiari

26 ani 35 ani 50 ani

Rată  inser ț ie  în  2017 -  50%

6 ieșiri pozitive 
cu angajare pe piața muncii

6 ieșiri negative

15 în parcurs de acompaniere la 31.12.2017

Repar t i ț ie  benef ic ia r i 
femei/bărbaț i

9 femei în inserție
18 bărbați în inserție

54 beneficiari referiți, 
dintre care

13 angajați în inserție

13

18

9

50%

50%



Dif icu l tă ț i  cumulate  per  persoană  în  2017

PARTENERI  REFERIRE BENEFICI ARI 
PENTRU INSERȚIE  ÎN  2017

1

2

3

4

1

3

3

1

2

1

3

1

1

1

ADRA

ARAS

SAMU

MOTIVATION

ALIAT

DGASMB

DGASPC1

DGASPC3

CASA IOANA

ASOCIAȚIA SOLWODI

CAIA OBREGIA

PENITENCIARE

FREE

FRAȚII MISIONARI AI 
CARITĂȚII

0 5 10 15 20 25 30

22  Formare/ Calificare

9  Acte

26  Proiect profesional

1Analfabetism

12  Comportament

7  Fizic

16  Șomaj lungă durată

22  Probleme medicale

6 Intelect

6 Justiție

11  Adicții

19  Familiale

20  Financiare

16  Locuință

Număr mediu de dificultăți / 
beneficiar în 2017 : 8



RAPORT FINANCIAR
CHELTUIELI RON EURO

Total Echipa Permanentă

Total Salariați Inserție

Total Cheltuieli Personal

Subtotal Resurse Umane

Subtotal Chirie + Utilități

Subtotal Administrativ 
+ Funcționare

Subtotal Comunicare

Subtotal Consumabile Producție

Subtotal Investiții

Total Cheltuieli

1,237,088

491,454

74,286

1,802,828

253,768

165,352 

70,681

178,099

86,723

2,557,451

270,816

107,584

16,262

394,538

55,665

36,197 

15,473

38,987

18,984

559,858

Resurse Umane 

Chirie + Utilități   

Administrativ + Funcționare 

Comunicare   

Consumabile Producție  

Investiții   

Sponsorizări Private

Activitate Economică

Finanțări Publice 

RESURSE RON EURO

Finanțări Publice

Sponsorizări Private

Subtotal Subvenții

Vânzări EEE

Reciclatori

Ecotaxa

Vânzări diverse/ Prestări servicii/ 
Techsoup

Vânzări Remesh

Colectare Deșeuri Organice

Vânzări Coșuri Legume

Subtotal Activitate Economică

Total Resurse

111,631

1,421,212

1,532,843

93,622

100,441

242,107

48,954 

135,245

50,367

98,413

769,150

2,301,992

24,437

311,123

335,560

20,495

21,987

53,000

10,717 

29,606

11,026

21,544

168,374

503,935

70%

10%

62%

33%

6%

3%

3%
7%

5%



IA
N

27/01 – Participarea la o masă rotundă despre 
reutilizarea echipamentelor medicale la Brescia
31/01 - Ședință pe tema risipei alimentare organizată 
Mai Mult Verde în Upcycling Corner

FE
B

13/02 – Reportaj Digi 24 în atelier remesh
17/02 – Premiul 2 la gala Entreprenur of the Year 
organizat de EY
17/02 – Workshop de reutilizare creativă cu angajații 
de la Yves Rocher în partenariat cu UAUIM
27/02 – remesh participă la târgul din cadrul 
evenimentului “The power of Social Enterprise” 
organizat de NESsT România și UniCredit Bank 
Romania. Proiectul remesh a fost declarat câștigător 
al premiului “Your choice, your project” 

M
A
R 17/03 –  remesh la evenimentul “10 ani de implicare în 

comunitate” organizat de OMV Petrom la Petrom City
23/03 – Vizită în atelier remesh a campioanei olimpice 
la spadă Ana-Maria Brânză

A
P
R

03/04 – Lansarea apelului la propuneri de proiecte 
« Educlick 1-2017 » sprijinit de Ecotic
03/04 – rebranding Ateliere Fără Frontiere
07/04 - prezentare la dezbaterea organizată de 
Asociația Seneca AntiCafe la Universitatea Ion 
Mincu împreună cu Tim Flannery, ecologist, biolog şi 
paleontolog și Roxana Bojariu, climatology
26/04 – Planet 21 day: workshop-uri de reutilizare 
creativă la ferma Bio&co cu angajații hotelurilor Accor 
din București, în parteneriat cu studenții de la UAUIM

M
A
I 02/05 – Articol despre ferma Bio&Co și lupta împotriva 

risipei în Green report
10/05 – Lansarea apelului la propuneri de proiecte - 
Dubluclick pe educație sprijinit de Groupe Renault
16/05 – Ceremonia de premiere Educlick 1-2017 și 
aniversarea Ateliere Fără Frontiere, care a împlinit 9 ani
18/05 – participarea la conferința de final a proiectului 
Life Med la Facultatea de Inginerie Mecanică din Brescia

IU
N

10 -11/06 – Stand TRANSFORM Ateliere Fără 
Frontiere cu studenții UAUIM
13/06 – Prezentare la conferința « Politici Verzi în 
Companii » organizată de Ecotic
15/06 – Ceremonia de premiere a proiectului « Dublu 
click pe educație cu Groupe Renault »

IU
L

01-31/07 – participarea la provocarea lansată de Green 
report “plastic free july”
14/07 – Articol despre proiectul Bio&Co în Lepetitjournal.
com de Bucarest 

S
E
P

02-03/09 – Participarea remesh la Bike Fest
26-28/09 – Participarea remesh la „Corporate Gifts 
Show”
25/09 – Lansarea apelului la propuneri de proiecte – 
« Toți copiii intră în jocul educației IT » sprijinit de ENEL
30/09 – Participarea echipei Ateliere Fără Frontiere la 
Casiopeea Cross & marș roz

O
C
T 05/10 – Prezentare la conferinta “Economia Circulara in 

Romania”, organizata de Ministeriul Mediululi impreuna 
cu Comisia Europeana
06/10 – Vizită și workshop de reciclare creativă Yves 
Rocher la ferma Bio&Co în partenariat cu studenții UAUIM
14/10 - Vizită la ferma Bio&Co cu abonați&parteneri
26/10 – Reportaj CSR Media despre proiectul « Toți copiii 
intră în jocul educației IT » cu Enel

N
O
I 16/11 - remesh la “Feel at Home in Romania” Fair 2017 

organizată de City Compas
23/11 AGA AFF
27-28/11 - Ateliere Fără Frontiere exemplu de inovație 
socială la conferința organizată de Comisia Europeană La 
Lisabona : #SocialinnovEU!

D
E
C

6, 7, 8, 10, 16/12 – participare remesh la târguri de 
Crăciun AISB, BSB, German embassy, IWA Bazar, AFB
07/12 – Proiectele AFF analizate de un comitet de 
consultare la sediul CCIFER
15/12 Petrecere de Crăciun Ateliere Fără Frontiere

EVENIMENTE / MEDIA / PUBLICAȚII

IU
N

15 - 16/06 – Lansarea campaniei “FAIR is the new COOL” 
remesh la Renaisance Art Gallery.
17/06 – Vizita CCIFER la ferma Bio&Co în prezența  
Jea-Guy Henckel, fondatorul rețelei Cocagne
22/06 - Vernisajul expoziției IMUAU la Anuala de 
Arhitectură | Expo_AA17



IMPACT
2017

6 686 42 764
PRODUSE REMESH din deșeuri publicitare outdoor

Deșeuri alimentare colectate și compostate

519 tone 814 tone

5 222 kg 7018 kg
Donații alimente

Coșuri legume Bio & Co distribuite

2 542 3 374medie lunară 54 abonați ->

Tone CO2 evitate

3 208 22 197

Impozite și contribuții salariale plătite către stat

595 245 RON 3 318 222 RON

2008 - 2018
Salariați în inserție27 176

131 tone 848 toneCOLECTATE

REUTILIZATE

RECICLATE

33 tone 295 tone

98 tone 487 tone

55

DEEE

dintre care
IEȘIȚI PE PIAȚA MUNCII6

26 071 
 Beneficiari ai calculatoarelor recondiționate și donate

370 051
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SUNTEM MEMBRI ÎN REȚELELE
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Ateliere Fara Frontiere

Sos. Oltenitei 105, (incinta INTEC), sector 4, București, Romania

0040 314 259 010
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Cont bancar la BRD Agentia Iancului, IBAN RO95BRDE426SV43635404260

contact@atelierefarafrontiere.ro

www.atelierefarafrontiere.ro

www.educlick.ro

www.remesh.ro

www.bio-co.ro


