
lase pe mami să plece la serviciu.
Doamnele, în halate albe au câte un
zâmbet pentru fiecare dintre ei şi,
încet, încet, prichindeii prind curaj
işi aleg curioşi o păpuşă, o maşinută
şi iau loc pe câte un scăunel. De azi
înainte, aici vor renunţa la biberon,
se vor juca, vor învăţa să coloreze
şi să spună poezii pregătindu-se
pentru viaţa de şcolar,

Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Sector 6 oferă servicii de
îngrijire şi educaţie pe timp de zi
pentru peste 800 de copii, de
diferite vârste. Dacă pentru cei mai
mici, există cele 3 centre
multifuncţionale, pentru cei de
vârstă şcolară funcţionează 5 centre
de zi în toate cartierele sectorului.
În centrele de zi, peste 150 de copii
beneficiază zilnic de supraveghere,

sprijin la efectuarea temelor, participă la activităţi
ludice, sportive şi artistice menite să le dezvolte
armonios personalitatea.

Pentru preşcolarii care provin din
familii defavorizate, începând din această toamnă,
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Sector 6 şi partenerul său,
Asociaţia AHAVA, deschid Centrul Pilot
Social Multifuncţional „BUBURUZA
MARE”, un spaţiu educaţional modern, cu un
colectiv de specialitate tânăr şi entuziast, cu
dotări excelente, unde micuţii vor putea
descoperi lucruri noi şi vor fi pregătiţi pentru
şcoală.

Mai multe detalii despre noul centru,
precum şi despre toate serviciile dedicate
copiilor şi familiilor din sectorul 6, veţi găsi atât
în paginile următoare, cât şi pe site-ul
www.asistentasociala6.ro.

Primele zile de toamnă aduc în fiecare an
un nou început pentru cei mai mici dintre
cetăţenii sectorului. Nedumeriţi şi curioşi,
prichindeii păşesc timid, ezitând să se
desprindă de mâna mămicilor, în sălile pline
cu jocuri şi jucării, unde doamnele educatoare
îi aşteaptă cu drag. E o lume nouă, iar
specialiştii Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 s-au
pregătit să-i primească cum se cuvine, la fel de
emoţionaţi ca şi ei.

Peste 600 de micuţi, cu vârste cuprinse
între 1 şi 4 ani, sunt aşteptaţi la început de
septembrie în cele 3 centre multifuncţionale,
Pinochio, Harap Alb şi Neghiniţă, pe care
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului le coordonează. Totul este
proaspăt renovat, curtea, sălile, jucăriile şi
locurile de joacă sunt şi ele pregătite, micile
măsuţe, scăunele şi pătuţuri sunt gata pentru
ca fiecare micuţ să se simtă ca acasă şi să o

Servicii de îngrijire moderne pentru
copiii din sectorul 6
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Oamenii sunt grija noastră!

Asistenţă socială 6

„Şanse la integrare” pentru copiii cu tulburări din spectrul autist

Printr-un program al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilluui Sector 6, derulat în part-

eneriat cu Asociaţia Puzzle, 15 copiii cu autism din sectorul 6 au avut şansa de a fi integraţi anul acesta în învăţământul de

masă. Iniţiativa pleacă de la ideea că sindromul autist nu este un stigmat pentru nimeni şi că modalitatea cea mai bună de

combatere a efectelor sale o reprezintă contactul direct al copiilor autişti cu copiii de aceeaşi vârstă. Ţinând cont de particu-

larităţile acestei deficienţe şi de riscurile inerente, iniţiativa va a fost precedată de un program minuţios de pregătire şi infor-

mare reciprocă a tuturor actorilor implicaţi. În pagina a treia a acestui număr veţi găsi informaţii suplimentare privind acest

proiect. Peste 30.000 de copii din România au o tulburare din spectrul autismului.

DIN CUPRINS:

 Servicii de îngrijire
moderne pentru copiii din
sectorul 6;

 Balcic, cuibul linistit;

 „Şanse la integrare”
pentru copiii cu tulburări
din spectrul autist;

 Modificări legislative
p r i v i n d a c o r d a r e a
a j u t o r u l u i p e n t r u
încălzirea locuinţei pentru
sesonul rece noiembrie
2010 – martie 2011;

 Centru Pilot Social
Multi funcţ ional în
sectorul 6;

 Responsabi l itatea se
învaţă!

Publicaţia ASISTENŢĂ

SOCIALĂ 6, buletin

informativ al Direcţiei

Generale de Asistenţă Socială

şi Protecţia Copilului Sector

6, apare lunar şi se distribuie

GRATUIT cetăţenilor.

www.asistentasociala6.ro
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Ne-am întâlnit de
câteva ori şi, aşa cum am intuit
încă de la început, doamna
Grigorescu povestea cu
însufleţire despre acea perioadă
şi îmi punea la dispoziţie un
tezaur de amintiri, emoţii,
gânduri atât de dragi sufletului,
încât aproape mă temeam ca nu
cumva să se sfârşească înainte de
a le putea savura pe deplin. Le-
am primit ca pe un dar preţios şi am încercat să le aşez pedant în cele câteva pagini din faţa dumneavostră.

Am convenit de comun acord ca prezenţa Reginei Maria să ne însoţească, ca un oaspete drag, de-a lungul poveştii noastre, astfel că
am inserat în povestire câteva dintre gândurile ei, consemnate în „Povestea vieţii mele”, volum autobiografic apărut pentru prima oară sub
titlul „The Story of My Life” la Londra, într-o ediţie bogat ilustrată cu numeroase poze de familie, editată undeva între anii 1934-1936.

Memoriile sale au fost traduse în franceză, germană, greacă, italiană, suedeză, poloneză, cehă, sârbă, maghiară şi chiar japoneză, fiind
considerat la aceea vreme un titlu de referinţă, un adevărat best-seller. Ca dovadă a aprecierii sale, în mai 1935 (când apăruse deja al doilea
volum, din cele trei existente), Regina Maria a fost invitată spre a fi preşedinta celui de-al 145-lea Banchet Anual al Fundaţiei Regale pentru
Literatură, fiind prima femeie care a fost onorată în acest fel. De asemenea, era membră de onoare a Academiei Române şi membră

corespondentă a Academiei franceze de Beaux-Arts, fiind prima femeie onorată cu o
asemenea distincţie de la înfiinţarea institutului.
Doamna Grigorescu a avut în mână prima ediţie românească a biografiei. „Era o copertă
frumoasă, cu chipul Reginei pe ea. Am ţinut tare mult la cartea aceea, era în trei volume...acum
nu mai ştiu pe unde este...am dat-o unor verişori că mi-a fost frică să n-o pierd” .

„Numai în chip nedesluşit îmi dădeam seama că frumuseţile naturii
capătă un preţ deosebit când servesc de frontispiciu unor temple uriaşe, unor
biserici umbroase sau unor palate cu linii falnice, ce privesc spre grădinile lor, ca
nişte regi de demult domnind peste ţinuturi care n-ar fi fost atât de regeşti, dacă
n-ar fi fost ei acolo, să le stăpânească”

Inainte de a desfăşura firul poveşti, cred că sunt binevenite câteva repere despre
naşterea Balcicului, despre plămădirea lui, pentru a înţelege mai bine substanţa

pământului şi oamenilor de acolo, amalganul acesta de neamuri, popoare sau populaţii, amestecul inedit şi pestriţ care a creat speficiul zonei.
Ionienii populau această zonă în secolul V înainte de Christos, iar aşezarea purta numele de Kruni, provenit din limba greacă şi

însemnând "izvoare”. Oraşul a fost redenumit Dionissopolis după numele zeului Dionysus, al vinului şi sărbătorilor, probabil patron al aşezării,
imaginea zeului apărând şi pe monedele bătute în zonă. O legendă spune că oraşul a primit numele după ce marea a adus la ţărm o statuie a
lui Dionysus.

In secolul I înainte de Christos, coloniile greceşti de pe malul Mării Negre au fost ocupate de legiunile romane, însă populaţia din
zona s-a răsculat. în timpul luptelor pentru putere de la Roma, dintre Cezar şi Pompei, oraşul a fost ocupat de Burebista şi iată primele
legături atestate cu populaţia care trăia în Dacia.

In primii ani, după Christos, în zonă este exilat poetul Ovidiu, despre care se spune că, fiind în drum spre Tomis, ar fi observat
stâncile albe ale oraşului Dionisopolis: „O, oraş al pietrelor albe, îţi venerez frumusetea”.

Orasul are o strânsă istorie legată de întreaga Dobroge, trecând prin creştinizare, năvăliri barbare, migraţii. în urma migraţiilor,
Dionisopolis a suferit distrugeri masive, deşi o serie de împăraţi bizantini l-au reconstruit. Dintre toate popoarele migratoare, cel slav a avut
influenţa cea mai mare, deoarece s-a stabilit în zonă.

In anul 680, hanatul bulgar condus de Asparuh câstigă războiul cu Imperiul Bizantin şi cucereşte Dobrogea. Un an mai târziu se
formează Primul Ţarat Bulgar, perioadă în care oraşul a decăzut, aşezarea vecină Varna devenind un centru important al zonei. în 971
Dobrogea reintra sub autoritatea Imperiului Bizantin, în urma unui război, şi va rămâne aici până la începutul sec. al XIII-lea, când, în contextul
înlocuirii Imperiului Bizantin cu cel Latin de Răsărit, va intra sub autoritatea Imperiului Vlaho-Bulgar al Asaneştilor - Al Doilea Ţarat Bulgar.

In 1241, zona începe să fie populată de turci selgiucizi şi tătari islamizati, ca urmare a trecerii armatei mongole - Hoarda de Aur.
La 1300, zona a reintrat sub conducerea celui de al doilea Ţarat Bulgar, condus de ţarul Teodor Svetoslav. Câţiva ani mai târziu îl

regăsim ca făcând parte din principatul Ţara Carvunei, condus de Balik, de la numele său putându-se considera că şi consacrat Balcicul propria
denumire.

In 1388, încep primele atacuri ale turcilor. în acelaşi an, Mircea cel Bătrân câstigă luptele cu turcii şi preia stăpânirea asupra
Dobrogei, însă acest lucru va dura doar până în 1420, când sultanul Mehmet I ocupă întreaga provincie. Balcicul a fost sub stăpânire otomană
500 de ani, dezvoltându-se ca centru de comert cu cereale.

In 1878, Balcicul intră în componenţa pricipatului autonom Bulgaria, principat care în 1906 îşi câştigă independenţa.
După al doilea război balcanic din 1913, Balcicul este câstigat, împreună cu restul Cadrilaterului, de Regatul României. în 1924,

Regina Maria descopera oraşul şi îşi cumpără aici un domeniu pe care construieşte Castelul, Capela Stella Maris, diverse alte clădiri precum şi
frumoasa grădină botanică.

In 1926, se înfiinţează aici o universitate - Universitatea Liberă „Coasta de Argint”, unde au venit să conferentieze în anii următori
nume mari ale intelectualităţii române, precum: Nae Ionescu, Ion Marin Sadoveanu, Cezar Petrescu, Pamfil Şeicaru, Ion Pillat, Mihail Jora, Jean
Bart, Tudor Vianu, Gala Galaction, Nicolae Iorga. în această perioadă poetul Lucian Blaga îşi manifestă intenţia de a locui la Balcic, însă
dispariţia prematură a acestuia nu definitivează demersul.

(continuarea în numărul viitor)

Sub acest generic continuă seria întâlnirilor literare ale Danielei Dumitrescu, psiholog

în cadrul Complexului de Servicii “Sfântul Nectarie”, cu beneficiari care trăiesc în acest

complex, oameni pe care viaţa i-a adus în apropierea noastră. Dna Grigorescu s-a născut în

1929 la Arad, dar a venit în Bucureşti pe când era foarte tânără. A lucrat în spitalul Titan,

până a ieşit la pensie, respective în anul 1984. Este divorţată de mai bine

de 30 de ani şi nu are copii. S-a intrenat în cadrul C.S.S. “Sf. Nectarie” în

mai 2009, fiind transferată de la Complexul Social de Servicii “Odăi”.

Balcic, cuibul linistit
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În data de 7
s e p t e m b r i e 2 0 1 0 ,
Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi
Protecţ ia Copi lu lu i
sector 6 şi Asociaţia
Puzzle România au
organizat inta ln irea
„ P a r t e n e r i î n
integrarea şcolară a
copilului cu tulburări
din spectrul autist” cu

scopul de a identifica instrumentele optime prin care beneficiarii
direcţi, copiii cu tulburări din spectrul autist, să fie ajutaţi să se
integreze în învăţământul de masă din sectorul 6.

Acest eveniment a reunit instituţiile implicate în acest
proces: DGASPC Sector 6, inspectoratul scolar al Municipiului Bucu-
reşti, Şcoala Specială nr.11, reprezentanţi ai şcolilor integratoare -
şcolari, invăţători, pariniţi, asistenţi sociali, psihopedagogi şi specialisti,
voluntari. Evenimentul interactiv a fost dedicat copiilor cu autism şi a
permis participanţilor să stabilească măsuri comune de acţiune în
vederea integrării acestor copii .

Întâlnirea a fost structurată pe mai multe teme:

 Importanţa intervenţiei timpurii şi a actorilor principali în viaţa
copilului cu autism;

 Rolul profesorului itinerant, adaptare curriculară, implicarea
părinţilor şi a consilierului şcolar;

 Experienţe pozitive în lucrul cu copiii cu Tulburări din
Spectrul Autist din perspectiva specialiştilor: a fost o ocazie

potrivită pentru specialişti- psihopedagogi şi terapeuţi - să
reîntărească ideea că întelegerea nevoilor specifice ale
copiilor cu aceste tulburări este un factor cheie în reabilitarea
acestora.

S-a desprins ideea necesităţii ca profesioniştii din domeniul tulbu-
rărilor de tip autist să ţină seama de particularităţile specifice ale
copiilor cu TSA: de comunicare, de relaţionare, de comportamente
specifice. Dificultăţile specifice îi fac să fie vulnerabili, dacă nu sunt
înţeleşi de cei din
jur.

Fiecare dintre
părinţii prezenţi a
r e l a t a t de sp re
copilul său, iar
învăţătorii au putut
afla despre fiecare
nou învăţăcel pe
care îl vor primi în
clasele lor.

O nouă întâlnire
între specialişti şi
părinţi va avea loc în
luna octombrie, sub coordonarea DGASPC Sector 6.

Mai multe informaţii legate de acest subiect şi de problematica
copiilor cu handicap puteţi afla la Serviciul Evaluare Complexă a
Copilului cu Handicap, tel. 021.317.63.11 / interior 237.

„Şanse la integrare” pentru copiii cu tulburări

din spectrul autist

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Sector 6 informează cetăţenii cu privire la unele
modificări privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea
locuinţei pentru sezonul rece 1 noiembrie 2010 – 31 martie
2011. Astfel, în conformitate cu OUG. 86/2010, ajutoarele de
încălzire nu se acordă persoanelor singure/ familiilor care
deţin: clădiri, spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu,
autoturisme care depăşesc 1600 cmc, autoutilitare,
autocamioane, remorci, bărci, microbuze, utilaje agricole etc.
Excepţie fac mijloacele de transport adaptate ale personelor
cu handicap. Totodată, nu se acordă ajutoare de încălzire
persoanelor/familiilor care deţin terenuri de împrejmuire a
locuinţei care depăşesc 1000 m2 în zonele urbane.

Persoanele care solicită acordarea ajutorului de
încălzire vor completa o listă cu bunurile şi mijloacele deţinute
în proprietate, declaraţie pe propria răspundere, document
care va fi ulterior verificat, prin sondaj, prin anchete sociale la
domiciliu. Dacă în urma efectuării anchetei sociale se constată
că la completarea cererii şi declaraţiei pe propria răspundere,
solicitantul nu a completat corect numărul membrilor familiei
şi/sau a completat lista bunurilor aflate aflate în proprietate,
acordarea ajutorului va înceta iar sumele plătite necuvenit se
recuperează în condiţiile legii.

În sezonul trecut, în sectorul 6, au fost acordate peste
14.000 de ajutoare pentru încălzirea locuinţei.

Mai multe informaţii cu privire la acordarea ajutorului
pentru încălzirea locuinţei, procedura de acordare, documente
necesare, cuantumuri se găsesc la www.asistentasociala6.ro

Modificări legislative privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei
pentru sesonul rece noiembrie 2010 – martie 2011

O A M E N I I S U N T G R I J A N O A S T R Ă !
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Pentru a veni în sprijinul copiilor şi părinţilor din sectorul 6,
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului,
împreună cu partenerul său ASOCIAŢIA AHAVA, au iniţiat proiectul
Centrul Pilot Social Multifuncţional „BURUZA MARE”.

Centrul va funcţiona din luna octombrie 2010 şi se
adresează copiilor defavorizaţi, cu vârste cuprinse între 3 şi
7 ani, care nu frecventează cursurile grădiniţelor de stat sau
particulare.

Centrul Pilot Social Multifuncţional „BURUZA
MARE” este un spaţiu modern, multifuncţional, care
permite copiilor defavorizaţi accesul la servicii evucative de
tip preşcolar, cursuri opţionale, activităţi artistice şi
sportive, îngrijire şi suport.

Într-un climat sigur şi modern, unde calmul şi buna dispoziţie
sunt la loc de cinste, copiii au posibilitatea de a se dezvolta armonios,
desfăşurând zilnic activităţi educative, culturale şi sportive sub directa
îndrumare a unor cadre didactice specializate în lucrul cu copiii de
vârstă preşcolară.

În sectorul 6, există în prezent 19 grădiniţe de stat, cu 4.476

de locuri, numărul preşcolarilor fiind de 10.500, mulţi dintre

preşcolarii care nefiind integraţi în învăţământul preşcolar de stat, nu

au acces la educaţie, familiile defavorizate neputând susţine costurile

înscrierii la grădiniţele particulare.

La “Buburuza Mare”, centru cu program scurt (7, 00 - 13,00)

şi program prelungit (07,00 - 19,00), se vor putea înscrie 60 de

micuţi cu vârste cuprinse între 4 şi 7 ani. Familiile copiilor vor

beneficia de consiliere familială şi juridică.

La Centrul Pilot Social Multifuncţional „BURUZA
MARE” copiii beneficiază, într-un spaţiu modern şi pritenos, de:

Săli de clasă;
Săli de joacă/dormitoare;
Sală pentru activităţi sportive;
Cabinet medical;
Cabinet de psihologie;
Sală pentru material didactic şi jucării;
Sală de mese;
Loc de joacă amenajat;
Bazin de înot.

Săli de clasă personalizate - Fiecare grupă de copii îşi va
desfăşura activitatea zilnică într-o sală de clasă amenajată în funcţie
de vârsta, profil, tematica proiectelor în desfăşurare.

Săli de joacă - Sălile de joacă au un rol multifuncţional
(spaţiu de joacă/dormitor), fiind amenajate într-un spatiu plăcut şi
dotate corespunzător pentru perioada de odihnă a copiilor
(mobilier ergonomic, frumos colorat adaptat nevoilor copiilor şi
nivelului de dezvoltare).

Sala pentru material didactic şi jucării - Copiii au la
dispoziţie jucării, numeroase jocuri, cărti specifice nivelului lor de
dezvoltare, precum şi dotări specifice: pentru muzică ( pian,
colectie de cd-uri şi casete audio), ecologie, stiinţe, formare şi
documentare – informatică.

Cabinet de psihologie - Cei mici beneficiază de suport/
consiliere în cadrul cabinetului de psihologie. De serviciile acestui
cabinet pot beneficia şi părinţii copiilor preşcolari.

Cabinet medical – starea de sănătate a copiiilor este
supravegheată permanent de echipa medicală a centrului.

Spaţii de joaca în aer liber – „BUBURUZA MARE”
dispune de spaţii de joacă generoase în aer liber, special amenajate
pentru confortul şi siguranta celor mici, antrenaţi, sub stricta
supraveghere a personalului didactic şi auxiliar, în jocuri variate şi
stimulative.

Pe lângă cursurile şi programul standard al fiecărei grupe,
echipa tânără şi entuziastă de la Centrul „Buburuza Mare”, a
pregătit tuturor copiilor o serie de cursuri opţionale, în funcţie de
înclinaţiile şi abilităţile fiecărui micuţ. Activităţile opţionale existente
în cadrul programului educaţional al C.P.S.M.F. BUBURUZA MARE
sunt:

- învatarea altor limbi străine, în afara limbii engleze;
- Curs de inot;
- Curs de dans;
- Educatie muzicală/instrumentală – pian;
- Lecţii de educaţie religioasa (cu acordul părinţilor).

Activitatea Centrului Pilot Social Multifuncţional
„BUBURUZA MARE” este structurată, în funcţie de vârsta copiilor
astfel:

grupa mică (3 şi 4 ani)
grupa mijlocie (4 şi 5 ani)
grupa mare (5 şi 6 ani)
grupa pregătitoare (6 şi 7 ani)

Program zilnic:

program scurt: între orele 7:00 şi 13:00, (include micul
dejun, o gustare şi prânzul)

program prelungit: între orele 07:00-19:00, (include micul
dejun, două gustari şi prânzul)

Programul educaţional al C.P.S.M.F. BUBURUZA MARE
respectă programa Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului şi
Sportului şi este completat cu activităţi opţionale şi extracuriculare.

Meniul zilnic al copiilor este bogat în substanţe nutritive şi
vitamine care sa le dea energie pe parcursul întregii zile. De
asemenea, programul prelungit include timp de somn.
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PROCEDURA DE ADMITERE

ÎNSCRIERE

Solicitările de înscriere la Centrului Pilot Social Multifuncţional „BUBURUZA MARE” se depun la sediul
Direcţiei Generale de Asistenţă Sociala şi Protectia Copilului Sector 6, Str. Cernisoara nr. 38-40 (în spatele Pieţei
Gorjului), zilnic între orele 8,30 – 14, 00.

Actele necesare înscrierii sunt:

Cerere tip
Certificat naştere copil – original şi copie;
Fişa medicală copil;
Adeverinţe medicale – ambii părinţi;
BI/CI – originale şi copii pentru ambii părinţi;
Adeverinţe salariat – ambii părinţi;
Alte documente, după caz;

Părinţii pot solicita admiterea copiiilor preşcolari în programul Centrului Pilot Social Multifuncţional BUBURUZA MARE, micuţii
fiind incluşi în functie de venitul pe membru de familie, după cum urmează:

copiii preşcolari care provin din familii cu un venit de până la 705 lei (salariul minim brut pe economie)/membru de
familie vor beneficia se servicii gratuite ;

pentru copiii preşcolari care provin din familii cu un venit situat între 706 lei/membru de familie – 1000 lei/membru
de familie, părinţii acestora vor achita 30% din costuri ;

pentru copiii preşcolari care provin din familii cu un venit situat între 1001 lei/membru de familie - 1500 lei/
membru de familie, părinţii acestora vor achita 50% din costuri ;

pentru copiii preşcolari care provin din familii cu un venit situat între 1501 lei/membru de familie - 2000 lei/
membru de familie, părinţii acestora vor achita 70% din costuri ;

pentru copiii preşcolari care provin din familii cu un venit de peste 2000 lei/membru de familie, părinţii acestora
vor achita costurile integral.

Nivelul costurilor lunare în funcţie de programul pe care îl frecventează copilul:

Pentru program normal, cuprins în intervalul orar 07:00 – 13:00, costul mediu lunar este de 1500 lei;
Pentru program prelungit, cuprins în intervalul orar 07:00 - 19:00 , costul mediu lunar este de 2000 lei.

Pentru activităţile/cursurile opţionale se vor percepe costuri suplimentare. De exemplu, pentru cursul de inot, cursul de dans,
pian, a doua limba straină (spaniola), etc.

CONTACT:

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Sector 6
Adresa: Str. Cernişoara nr. 38-40, sector 6
Telefon: 0217457237
Fax: 0217456229
e-mail: dgaspc6@yahoo.com

Centrul Pilot Social Multifuncţional BUBURUZA MARE
Adresa: Str. Orşova nr. 98, sector 6
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„La început mi-am zis ca cei de la protecţia copilului

ne păcălesc cu drumeţia şi restul, dar până la urmă a fost

cool”. Silviu (nume fictiv ales de redactie), un tânăr de 16 ani,

râde şi îşi trece mâna prin păr în vreme ce toţi ceilalţi

chicotesc. „Cei de la protectia copilului” sunt angajati ai

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Sector 6 al Municipiului Bucureşti. În parteneriat cu două

organizaţii nonguvernamentale, CRED (Centrul Român pentru

Educaţie şi Dezvoltare) şi Vent Debout, lucrătorii sociali ai

DGASPC Sector 6 au demarat în 2009 un program inedit

adresat tinerilor cu probleme de comportament şi dificultăţi

de integrare şcolară şi familială.

În grupuri mici, de până la 7 membri, se organizează

de două ori pe an, în diferite zone ale României, excursii

montane în cadrul cărora patru tineri cu vârste între 13 şi 16

ani sunt însoţiţi de adulţi cu experienţă. Un psiholog de la Serviciul de Protecşia Copilului, un voluntar cu instruire

pedagogică şi, până de curând, un angajat al organizaţiei belgiene, îi învaţă pe tineri cum să-şi asume şi să-sş exercite

responsabilitatea în interiorul grupului.

“Terapia prin natură, aşa cum am numit-o, are la bază ideea de a îndepărta tinerii din mediul lor de zi cu zi, pentru

o perioadă de 2-3 săptămâni, şi de a-i învăţa să relaţioneze cu alţi oameni în condiţii neobişnuite, ne spune Nicolae

Gorunescu, 38 de ani, director al Direcţiei de Protecţia Copilului şi unul dintre însoţitorii primei excursii de acest fel, în

Munţii Maramureşului. Scopul nostru este să creăm încredere şi să-i invăţăm pe tineri acceptarea regulilor. Determinante

sunt modalităţile de comunicare directă a beneficiarilor, atât între ei cât şi cu adulţii, precum şi împărţirea clară şi

echitabilă a responsabilităţilor.

Echipamentul de calitate necesar tinerilor, mulţi dintre ei proveniţi din medii sărace, se asigură din fondurile

proiectului: corturi, rucsaci sau pelerine de ploaie sunt împărţite în

mod egal, pentru ca nimeni să nu se simtă defavorizat. Dacă anul

trecut proiectul s-a bazat în întregime pe fonduri belgiene, anul

acesta Consilul Local al Sectorului 6 a alocat pentru cele două

excursii suma de 28.000 lei (aprox. 6660 Euro).

“Ideea acestui program ne-a venit în urmă cu 10 ani, cănd

am initiat activităţi sportive şi cursuri de teatru ca terapie pentru

probleme de comportament la copii şi tineri. Anul trecut am fost

susţinuti de belgieni, dar din acest an suntem pe cont propriu,

proiectul primind un nou nume: „Tabere de dezvoltare personală”,

ne spune mândru Gorunescu.

Programul unei zile de excurie e aproape un ritual:

trezirea la ora 7, micul dejun, demontarea corturilor şi ridicarea

taberei, apoi de la ora 9 se merge timp de 45 de minute cu tot

echipamentul, în stil milităresc, urmează 15 minute de pauză, din

nou se merge până la ora 13 când se ia o pauză de o oră, se

mărşăluieşte din nou până la destinaţie, se despachetează, se

montează corturile, urmează masa de seară, o mică discuţie de

grup şi ... somn uşor!. “Străbatem până la 15 km zilnic şi, ţinând

cont de tot echipamentul, rucsacii au o greutate considerabilă;

astfel, la lăsarea serii nu sunt necesare prea multe argumente

pentru a trimite tinerii la culcare, chiar şi adultii sunt rupţi de

oboseală”, râde Gorunescu.

O A M E N I I S U N T G R I J A N O A S T R Ă !

RESPONSABILITATEA SE ÎNVAŢĂ!
- în pas cazon pe drumuri de munte-
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O A M E N I I S U N T G R I J A N O A S T R Ă !

“Cu toate acestea, lucrul cu copiii-problemă

nu este întotdeauna uşor”, admite Daniela Văduva,

31 ani, psiholog, cea care a supravegheat copiii în

prima ieşire a acestui an, între 9 şi 20 august, în

Munţii Ceahlău. “Sunt necesare experienţă şi tactici

de abordare atunci când tinerii, după o zi sau două,

au intenţia să lase totul baltă sau se încaieră din

cauza oboselii şi iritării. Unii au un caracter

impulsiv, alţii chiar au comis infracţiuni: furturi,

jafuri, acte de violenţă. Printre beneficiari avem şi

tineri toxicomani sau care, în general, au dificultăţi

de integrare şi astfel sunt în pericol de abandon

şcolar. Printre tacticile de abordare a beneficiarilor

se regăsesc limbajul ferm şi împărţirea riguroasă a

rolurilor. Dar spre deosebire de mediul lor de

provenienţă, aici nu sunt vehiculate expresii precum

“golan”, “obraznic” sau “criminal”.

Pentru copiii sub 14 ani, legislaţia prevede

şi în Romania lipsa răspunderii penale. Înainte de revolutie, tinerii delincvenţi şi copiii cu probleme de comportament era

internaţi în aşa-numitele case de corecţie. Violenţa şi abuzurile sexuale nu făceau decât să grăbească intrarea în lumea

criminalităţii a celor care părăseau aşezămintele, odată adulţi. Spre deosebire de alte ţări, proiecte precum “Tabere de

dezvoltare personală” nu sunt în Romania patronate de justiţie şi nu constituie alternative, adoptate de judecători, la

sancţiuni precum libertatea supravegheată sau închisoarea pentru minori.

“Conceptul central al proiectului îl reprezintă „ruperea” tinerilor de mediul lor obişnuit, acolo unde au comis acte

antisociale. Relaţionarea cu tineri necunoscuţi, de aceeaşi vârstă, dar şi cu adulţii supraveghetori, într-un mediu provocator,

duce la fundamentarea unor relaţii bazate pe încredere. Pe de alta parte, tinerii învaţă chiar din prima zi că viaţa în natură

e plina de primejdii atunci când nu respecţi regulile jocului”, conclude Daniela Văduva.

“Regulile jocului sunt stipulate sub forma de contract. Participarea este benevolă,

de regulă părinţii disperaţi, care nu-şi mai pot stăpâni copiii, sunt cei care ne

solicită serviciile. în multe cazuri tinerii ne sunt repartizaţi de către serviciul de

probaţiune”, explică Mihaela Hârţescu, 25 de ani, psiholog, cea care participă atât

la etapa de selectare şi evaluare a beneficiarilor cât şi la procesul de pregătire şi

monitorizare a excursiei. “În principiu avem nevoie doar de aprobarea părinţilor şi

de o adeverinţă medicală a tânărului. Stabilirea traseului şi distribuirea sarcinilor

în cadrul subgruprurilor (doi beneficiari şi un însoţior) se fac de comun acord. La

final se semnează un adevărat contract cu clauze precise, în care tinerii îşi asumă

răspunderea pentru echipamentul primit şi se obligă să nu intre în altercaţii cu

însoţitorii sau ceilalţi beneficiari. Prin asta le arătăm tinerilor că îi tratăm de pe

poziţii egale, ca pe niste adulţi”. “Adesea adolescenţii sunt consideraţi neştiutori

şi nepricepuţi, astfel încât cei mari fie nu le acordă atenţie fie îi alintă prea

mult”, afirmă şi Mihai Cană, 26 de ani, lucrator social şi absolvent de pedagogie,

singura prezenţă masculină din cadrul proiectului. “Noi îi respectăm, le răspundem

tuturor nelămuririlor, împărţim acelaşi echipament, aceleaşi haine şi alimente.

Încrederea şi spiritul de grup sunt valorile pe care le vrem să le inoculăm. Odata

cu încălcarea regulilor apar şi sancţiunile, ca de exemplu reducerea raţiei de

ţigări. Nici vorba să încurajăm fumatul, ne lămureşte Cană, dar dacă unii dintre ei

fumează e mai rezonabil să limitam decât să interzicem fenomenul. Adolescenţii au voie să aducă doar o anumită cantitate

de ţigări, stabilită în prealabil, din care primesc o raţie zilnic. Astfel avem un instrument de sancţiune pentru cei care

încalcă regulile.

Într-unul din birourile DGASPC Sector 6, întreaga echipă urmăreşte pozele expediţiei pe laptop-ul lui Cană. ”Frate,

aici când instalăm corturile parcă am fi adevăraţi profesionişti”, spune Silviu căutând să-şi aprindă o ţigară. “Aici nu se

fumează”, replică imediat Cană şi îi smulge ţigara dintre degete. Silviu se strâmbă, ceilalţi izbucnesc în râs.

de Sorin Georgescu

Articol preluat de pe www.punkto.ro, cu acordul autorului
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021/3176312
Metrou - Crângaşi

Linia Verde : 0800.800.660
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Tel. 0213176311, int. 221, fax : 0213176312

e-mail : dgaspc6@yahoo.com

www.asistentasociala6.ro

INFORMAŢII UTILE

Primărie Sector 6
Adresă: Calea Plevnei nr. 147-149
Telefon: 021/529.83.19;
021/318.01.47
Fax: 021/318.01.52
Email: prim6@primarie6.ro
Web: www.primarie6.ro

Birou Unic
Adresă: Calea Plevnei nr. 147-149
Telefon: 021.529.83.23

Evidenţa persoanelor
Sediul Central
Str. Hanul Ancuţei Nr.4, Sector 6
Telefon: +40214341331, 4341305
FAX: +40214341331

Program:
Luni –Miercuri
8.00– 16.30
Joi 8.00 –18.30
Vineri 8.00 – 14.00
www.evidentapersoanelor6.ro

Biroul nr. 1– Secţia de Poliţie nr.
20
Telefon: +40214341331
Str. George Mihail Zamfirescu
Nr. 52. Sector 6
Biroul Nr. 2 - Secţia de Poliţie
Nr.21
Telefon: +40214330221
Str.Dezrobirii Nr. 37, Sector 6
Biroul Nr. 3 - Secţia de Poliţie
Nr.22
Telefon: +40214403223
Str.Braşov Nr. 19. Sector 6,
Biroul Nr.4
Telefon: +40214300292
Str.Virtutii Nr. 1-3. Sector 6,
Biroul Nr. 5 - Secţia de Poliţie
Nr.25
Telefon: +40214440648
Str.Aleea Callatis, nr.1-3 Sector 6,
Serviciul de Stare Civilă
Telefon:+40214105708
FAX : +40214105708
Str.Drumul Sării Nr.85, Sector 6

Administraţia Pieţelor
Adresa: Str. Crângaşi, nr. 29
Complex Comercial

„Galeriile Crângasi“,
Tel: 021/316.12.99

Administraţia Şcolilor
Adresă: Str. Fabricii, nr. 22, sector 6.
Telefon: 021.430.51.42, 021.430.51.43
Fax: 021.430.51.44
E-mail: office@as6.ro
Web: www.as6.ro

Secţii de poliţie sector 6
Secţia nr: 20
Str. Falciu nr. 52
Tel. comandant: 021/221.66.95
Tel. ofiţer serviciu: 021/212.60.32

Secţia nr: 21
Str. Dezrobirii nr. 37
Tel. comandant: 021/220.01.62
Tel. ofiţer serviciu: 021/434.01.88

Secţia nr: 22
Str. Braşov nr. 19
Comisar şef de poliţie
Tel. comandant: 021/413.28.46
Tel. ofiţer serviciu: 021/413.10.20
marţi – vineri: 8:30 – 16:30

Administraţia Domeniului Public şi
Dezvoltare Urbană Sector 6
Adresa: Intrarea Aviator Gheorghe
Caranda nr. 9
Telefoane: 0214100957

0214102550
E-mail: contact@adpdu6.ro

Serviciul Public pentru Finanţe
Publice Locale Sector 6
Adresa: Drumul Taberei nr. 18;
Linia Verde: 0800.800.221
E-mail: sesizari@taxelocale6.ro
www.taxelocale6.ro

Direcţia Generală de Poliţia
Comunitară Sector 6
Str. Drumul Taberei nr. 18, sector 6
Telefon: 0214131620;
Fax: 0214131743;
E-mail: office@politia6.ro
www.politia6.ro


