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HOTĂRÂRE
privind acordul Consiliului Local Sector 6 pentru derularea şi finanţarea

 proiectului „Tabără de dezvoltare personală”, ce va fi desfăşurat în cadrul 
 comunităţii locale din Sectorul 6 în anul 2011

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate 
al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6;

Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local 
Sector 6;

Având în vedere:
-  H.G. nr.  1826/2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare a serviciilor 
sociale;
- Legea nr. 47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială;
- O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare;  
-  Legea  nr.  272/2004  privind  protecţia  şi  promovarea  drepturilor  copilului,  cu 
modificările şi completările ulterioare;

În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi cele ale art. 81 alin. (2) 
lit. d) şi n) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

Consiliul Local al Sectorului 6, 

HOTĂRĂŞTE:

Art.  1. Se  aprobă  derularea  şi  finanţarea  din  bugetul  local  al  Sectorului  6  al 
Municipiului  Bucureşti, în  cuantum maxim  de  19.000  lei,  a  proiectului  „Tabără  de 
dezvoltare personală”, ce va fi desfăşurat în cadrul comunităţii locale din Sectorul 6 în 
anul 2011, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Sector 6 vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri. 

Comunicarea  şi  aducerea  la  cunoştinţa  publică  se  vor  face,  conform 
competenţelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREŞEDINTE   DE   ŞEDINŢĂ,                                      CONTRASEMNEAZĂ
                              pentru legalitate

Danil Tulugea             Secretarul Sectorului 6,

                          Gheorghe Floricică

Nr.: 10
Data: 27.01.2011



    COD OPERATOR BAZA DATE CU CARACTER PERSONAL NR. 5122/11537 SI 13327/2007

RAPORT DE SPECIALITATE
privind acordul Consiliului Local Sector 6 pentru derularea şi finanţarea proiectului „Tabără de 

dezvoltare personală” ce va fi desfăşurat în cadrul  comunităţii locale din Sectorul 6 în anul 2011

Proiectul „Tabără de dezvoltare personală” este iniţiat de către Direcţia Protecţia Copilului din 
cadrul D.G.A.S.P.C. sector 6 şi are ca scop  îmbunătăţirea serviciilor  utilizate în munca cu copiii  şi 
tinerii delincvenţi.

Necesitatea implementării acestui proiect pleacă de la constatarea, după 9 ani de experinţă în 
lucrul cu acest tip de beneficiari, că este necesară o diversificare a serviciilor oferite acestora. Tipologia 
beneficiarilor cu care se lucrează în domeniul delincvenţei juvenile a suferit schimbări majore. Vorbim 
acum de copii şi tineri foarte activi, cu un potenţial cognitiv şi emoţional nevalorificat, cu multă energie 
ce şi-o canalizează în scopuri nedezirabile social. Remarcăm astfel că serviciile oferite până în prezent 
pentru copiii si tinerii cu probleme de comportament (consiliere psihologică şi socială, acompanierea în 
relaţia cu alte instituţii, suport şcolar etc.)  trebuie precedate de un proiect care să ajute la formarea unei 
alianţe terapeutice între consilierul adult şi copil. Altminteri, această alianţă strict necesară este dificil de 
realizat doar prin procesul de consiliere deoarece copiii şi tinerii nu au exerciţiul muncii în echipă şi nu 
cunosc regulile universale de schimb în natura: primeşti ce oferi.

Toate activităţile prevăzute în programa centrelor de zi sunt destinate exclusiv perioadei şcolare 
şi include activităţi auxiliare de tip after-school. Tinerii beneficiari ai centrelor sunt aproximativ 100 de 
copii  cu  vârste  cuprinse  între  6  şi  14  ani,  provenind  din  familii  aflate  în  dificultate  psiho-socio-
economică, aflaţi în situaţii şcolare limită, cu risc de abandon şcolar, lipsiţi de suport şi supraveghere 
din partea părinţilor.
În  acest  context,  materializându-se  sub forma unor  tabere  locale,  proiectul  propus  vine  să  ofere  o 
continuitate în ceea ce priveşte educaţia, recreerea, socializarea şi dezvoltarea deprinderilor de viaţă 
independentă a copiilor beneficiari. În acelaşi timp, proiectul vizează îmbunătăţirea serviciilor centrelor, 
făcând apel la cadrele didactice şi voluntarii implicaţi care vor beneficia de instruire în acest sens.

Acest proiect are două componente:
1. Organizarea a două tabere de cartier  pe perioada de vară cu implicarea a 130 de copii în 

activităţile educative şi recreative  a două tabere de cartier, pe o durată de câte 7 zile, în perioada aprilie-
iulie 2011, activităţi specifice de educaţie non-formală.

2. Organizarea unei expediţii la care să participe 10 adolescenţi cu probleme de comportament, 
beneficiari ai serviciilor de Protecţia Copilului, care întrunesc criteriile participării la o expediţie timp 
de 10 zile în natură.

Prin  prima  componentă  oferim  un suport  psiho-social  pentru  familiile  aflate  în  situaţii  de 
dificultate economică ce sunt supuse riscului de abandon a copiilor şi de neimplicare în parcursul lor 
educativ. Taberele de cartier suplinesc rolul centrelor de zi răspund acestor probleme propunând un 
program de activităţi educative şi recreative pe timp de zi în scopul susţinerii copiilor şi familiilor lor.  

 În  ceea  ce  priveşte  componenta  2  a  proiectului,  organizarea  unei  expediţii,  activitatea  se 
adresează tinerilor cu probleme de comportament şi vizează iniţierea unor activităţi de educaţie civică şi 
dezvoltare personală în vederea pregătirii copiilor şi a tinerilor, beneficiari ai serviciilor pe cartiere sau 
din  apartamente  sociale  pentru  a  deveni  cetăţeni  activi  şi  responsabili  în  momnetul  integrării  în 
societate.  Pretextul  expediţiei  crează  ocazia  unei  “rupturi”  de  mediul  în  care  tinerii  au  dezvoltat 
comportamente delincvente pentru a-i pune faţă în faţă cu provocările naturii. Prin metodele utilizate 



copiii  sunt  valorizaţi  şi  susţinuţi  în  acţiunile  ce au ca scop dezvoltarea  capacităţiilor  de alegere  cu 
privire la viaţa lor personală.

Ca şi impact se preconizează repoziţionarea adolescentului în calitatea sa de subiect al existenţei 
sale, capabil de a face alegeri responsabile precum şi reducerea comportamentului delincvent pentru toţi 
copii care vor participa în acest experiment de intervenţie colectivă. Acesta se constituie ca un serviciu 
premergător  oferirii  consilierii  specializate.  Îşi  propune  realizarea  unei  alianţe  de  tip  terapeutic  cu 
beneficiarii  în  vederea  facilitării  intervenţiilor  ulterioare,  dar  şi  pentru  îmbunătăţirea  rezultatelor 
obţinute.

Ca urmare a celor prezentate mai sus, în conformitate cu legislaţia în vigoare, respectiv, Legea 
nr. 272/2004 privind protecţia copilului, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 47/2006 
privind  sistemul  naţional  de  asistenţă  socială,  O.G.  nr.  68/2003  privind  serviciile  sociale,  cu 
modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 215/2001 administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările  şi  completările  ulterioare,  propun  spre  aprobare  proiectul  de  hotărâre  privind  acordul 
Consiliului Local sector 6 pentru derularea şi finanţarea proiectului „Tabără de dezvoltare personală” ce 
va fi desfaşurat în cadrul  comunităţii locale din Sectorul 6 în anul 2011.

Director General
Marius Lăcătuş



EXPUNERE DE MOTIVE

Având  în  vedere  Raportul  de  specialitate  întocmit  de  Directorul  General  al 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în care se susţine 
necesitatea implementării proiectului pentru îmbunătăţirea serviciilor utilizate în munca 
cu copiii şi tinerii delincvenţi, a oferirii unor alternative educative speciale pentru copiii 
cu comportament deviant sau cu risc de a dezvolta un astfel de comportament; ţinând 
seama de faptul că orice intervenţie în lucrul cu aceşti beneficiari  trebuie precedată de 
formarea  unei  alianţe  terapeutice  între  consilierul  adult  şi  copil,  de  faptul  că  se 
preconizează reducerea comportamentului delincvent pentru toţi copiii care vor participa 
în acest experiment de intervenţie colectivă.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor  copilului,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare  şi  cele  ale  Legii  nr. 
215/2001  privind  administraţia  publică  locală, republicată,  cu  modificările  şi 
completările ulterioare, propun spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre privind 
acordul Consiliului Local Sector 6 pentru derularea şi finanţarea proiectului „Tabără de 
dezvoltare personală” ce va fi desfaşurat în cadrul comunităţii locale din Sectorul 6 în 
anul 2011.

PRIMAR,

Cristian  Constantin Poteraş
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