
Comunitate & 
Apartenență
Pentru persoanele 
cu dizAbilități



Copertă este intitulată ”Prietenie” și este 
operă realizată de Ana Gătej și 
Cristiana.



”Apartenența este dorința înnăscută a oamenilor de a face parte din ceva
mai amplu decât propria persoană. Apartenența adevărată există doar
când ne arătăm lumii așa cum suntem, autentici și imperfecți.”

-Dr. Brene Brown

Am ales să creștem o comunitate la care persoanele cu diferite
tipuri și grade de dizabilitate (de vorbire, de mobilitate, de auz sau
mintale) să simtă că aparțin, că sunt văzute, ascultate și valorizate
așa cum sunt ele. Și am ales să facem acest lucru prin artă, pentru
că prin artă putem găsi noi metode de a comunica, de a crește
stima de sine și curajul de a ne exprima.
Prin acest tip de activități de pictură și momente împărtășite
împreună am reușit să ne exprimăm visele, bucuriile și să ne facem
vizibili.
Participarea la acest proiect a fost, așa cum spun chiar ”artiștii”,
distractivă, inspirațională și provocatoare. Ne-a fost greu să
selectăm doar câteva dintre lucrări, pentru că unii dintre
participanți au lucrat și 11 planșe - toate la fel de inspirate și atent
finalizate. Sorin T, unul dintre participanți a fost inspirat să aleagă
titlurile lucrărilor, o altă parte dintre participanți au format și
echipa de tehnoredactare, iar Ciprian R. a fost sursa noastră de
inspirație.



”Sunt uimită de capacitatea extraordinară și ușurința cu care
combină culorile, creând imagini atât de armonioase, liniștitoare și
plăcute ochiului. Noi avem la școală multe ore de curs în care
învățăm aceste lucruri...și uneori parcă tot nu reușim.”
-Maria Siminiuc - voluntar al Fundației FARA și elevă a Colegiului 

de Artă, Suceava

În următoarele pagini, vă invităm să intrați în comunitatea FARA,
să cunoașteți oameni simpli, autentici, cu vise și speranța într-o
lume mai bună, așa cum scria chiar Marius Carabulea –
participant în acest proiect.- ”SPERANȚA ÎNSEAMNĂ IUBIRE!
IUBIREA ESTE VESELĂ, ÎNȚELEGĂTOARE, BUNĂ, FERICITĂ,
IERTĂTOARE, RĂBDĂTOARE, BLÂNDĂ, GENEROASĂ ȘI
CURAJOASĂ.”



Mândrie
Gătej Ana



Gătej Ana Lucia
Vârstă: 30 ani
”Îmi place să îmi petrec timpul liber discutând cu doamnele și
ajutându-le în gospodărie.

Visez la întâlnirea cu sora mea.

Prin desenele făcute de mine vreau să arăt lumii că totul este frumos
dacă este făcut de tine.”



Melancolie
Andrei Dulgheru



Grădina cu flori
Ciprian Roman



Blândețea Regelui
Ciprian Roman



Elefant
Ciprian Roman



Roman Ciprian
Vârsta 31 de ani

Culoarea mea preferata este albastru
deschis. Activitățile mele preferate sunt
călătoriile, scris, citit și pictat și jocurile video.
Dacă aș putea merge oriunde, aș vizita toată
România aceasta splendidă în care m-am
născut și locuiesc. Îmi place să fiu un om
corect, ce promit să și fac, îmi place să fiu
sincer șă să ajut oamenii care îmi cer
ajutorul.
Prin desenele mele am practicat lucruri noi,
pe care nu le-am făcut niciodată.



Elefantul Extraterestru
Cristina Ciobanu



Speranță
Cristina Ciobanu



Ciobanu Elena Cristiana
Vârsta 17 ani
În timpul liber citesc, ascult muzică, vizionez un film ori fac o
plimbare lungă.
Îmi doresc să devin asistent social și să ajut la rândul meu
persoane care au nevoie de serviciile mele.
Desenele mele sunt colorate, arată ca un fel de haos colorat. Si din
ceva simplu putem face ceva unic prin care să ne remarcăm. Orice
e frumos, depinde doar de persoana care privește.



Bucurie
Roxana

Trofin Roxana
Vârsta 32 de ani
Timpul liber îl petrec cu colegii
și la TV
Prin desenul meu am vrut să
transmit bucurie și pacea din
suflet.



Culoare
Andrei



Viață
George Stegar



Natură
George Stegar



Armonie

Stegar George
Vârsta 21 de ani
Timpul liber îl petrec cu
cățelul meu în curte și ascult
muzică.
Visul meu este să fiu
sănătoși să mă dezvolt cât
mai mult.
Prin desen transmit bucurie,
libertate și dorința de a sta
în natura.



Seninătate
Vasile

Boca Vasile
Vârsta:37 ani

Îmi place să petrec timpul liber ascultând muzică
Mie imi place să visez frumos
Prin desenele lucrate eu vreau să arăt lumii cât de 
frumoase sunt culorile



Libertate
Sorin Tenciu



Tenciu Sorin
Vârsta 44 de ani
Îmi place în timpul liber să mă plimb, să
cos goblen, să citesc sau să mă uit la TV.
Care e visul meu? Hmmm, nici nu știu ce
să spun......Să fie toți bine, ăăă să se facă
trotuarul cât mai repede, să-mi iau un
hand bike.
PS: Să câștige România cupa mondială la
fotbal.
Prin desenele mele... transmit că în noi
toți există un Michelangelo.

India   



Simplitate
Marius

Carabulea Marius
Vârsta 37 de ani
Visul meu este să treacă războiul
și să fie bine. Îmi place să
petrecem în fiecare an ziua casei
Mie îmi place să fac teme în timpul
liber. Eu am pictat un desen foarte
frumos.



Parfumul suav al dimineții
Marian



Constantin Marian Gabriel
Vârsta: 35 de ani
Îmi place să îmi petrec timpul liber ajutând la treburile
din gospodărie și ajutând lumea din sat când are 
nevoie. Visul meu este să îmi găsesc un loc de muncă.
Eu prin desenele făcute de mine vreau să transmit lumii
sanătate.



Loialitate
Lăcrămioara



Comarițan Lăcrămioara
Vârsta:27 ani
Mie îmi place să îmi petrec timpul uitându-mă la 
televizor, calculator, să desenez și să pictez.
Visul meu este să dau bani la cei săraci, să lucrez la un 
magazine, să fiu livrator de pizza
Prin desenele la care am lucrat eu vreau să transmit 
sinceritate , pace, căldură sufletească, recunoștință și
bucurie.



Viață
Laura

Păscăruș Laura Ionela
Vârsta:35 ani
Îmi place să îmi petrec timpul
liber discutând cu doamnele, 
scriind în caiet și lucrând în
atelier.
Visez să îmi fie mereu bine ca 
acum.
Prin desenele lucrate am vrut
să prezint lumii că nimeni nu 
este perfect.



Vine Moșul
Elena

Bivolaru Elena
Vârsta 38 de ani
Timpul liber îmi place să îl petrec
afară, cu animalele de companie.
Prin desenul meu am vrut să
transmit un gând de iubire și
fericire.



Păun

Boca Florin
Mie îmi place să lucrez în tehnica
quilling în timpul liber și sunt
pasionat de artă.
Vreau să fiu fericit și bucuros că
sunt aici, unde mă simt bine.



Nuferi colorați
Florin Leonte



Liniște
Gabi

Juncu Gabriela
Vârsta:34 ani
Îmi place să îmi petrec timpul
liber făcând puzzle.
Prin desenele făcute de mine 
vreau să arăt faptul că poți
arăta ce simți doar desenând.



Toamnă
Alina

Cojocariu Alina
Vârsta:36 ani
Îmi place să îmi petrec timpul
în liniște, să socotesc și să
scriu.
Prin desenele lucrate aș vrea
să transmit lumii anotimpul
toamna.



Păun
Ana Talalau

Tălălău Ana Maria
Vârsta:32 ani 
Timpul liber îmi place să mi-l 
petrec făcând diverse activități în
atelier, să ascult muzică.
Visez să mă întalnesc cu părinții
mei
Prin desenele lucrate aș vrea să
transmit lumii toate culoriile care 
există pe pamant.



Copilărie
Ana Văleanu



Văleanu Ana Maria
Vârsta 36 de ani
Îmi place să petrec timpul liber cu păsările de curte și 
desenele animate cu Masha.
Îmi doresc cercei și o tabletă.



Boca Vasile
Vârsta:37 ani
Îmi place să petrec timpul liber ascultând muzică
Mie imi place să visez frumos
Prin desenele lucrate eu vreau să arăt lumii cât de 
frumoase sunt culorile

Oloieriu Constanitn 
Vârsta :34 ani 
Timpul liber eu mi-l petrec ascultând muzica și să cos 
pe diverse materiale.
Eu visez la venirea Crăciunului și la cântatul 
colindelor
Prin desenele facute de mine eu vreau să arăt lumii 
ca oricine poate desena.

Mogoș Eugen:
Vârsta de 35 de ani 
Mie îmi place să îmi petrec timpul liber mergând la 
cumpărături și să mă uit la un serial despre medicină: 
camera de garda. 
Visez să am un loc de muncă stabil și să mă întâlnesc 
cu sora mea din Germania.
Prin desenele făcute vreau să transmit lumii ca toate 
persoanele cu dizabilitate să fie apreciate.





”Unii oameni au dizabilități 
care se văd și ei trăiesc în 

mijlocul altor oameni care au 
dizabilități care nu se văd.” 

-Ciprian Roman

Tehnoredactare:

Marius Carabulea

Lăcrămioara Comarițan

Eugen Mogoș

Marian Constantin

Alina Cojocariu
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