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„Fie ca sărbătorile de iarnă să vă aducă linişte,
căldură şi armonie în suflet! Crăciun Fericit şi un An Nou
plin de împliniri!”

Cristian Constantin Poteraş
Primarul Sectorului 6

CRĂCIUN DE POVESTE ÎN SECTORUL 6

Sărbătorile de iarnă au adus şi în
acest an numeroase surprize pentru
beneficiarii Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Sector 6.

Categorii defavorizate precum
bătrânii cu venituri modeste, persoanele
cu handicap sau copiii cu situaţie familială
şi socială dificilă au beneficiat în această
perioadă de sprijinul instituţiei noastre
alături de parteneri mai noi sau mai vechi,
organizaţii care au răspuns apelului la
solidaritate şi omenie.

Dedicăm acest număr al
publicaţiei “Asistenţă Sociala 6”
partenerilor noştri care ne-au susţinut
atât în această perioadă, cât şi pe
parcursul întregului an, precum şi tuturor
cetăţenilor care au beneficiat de gestul
lor promt şi dezinteresat.
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Oamenii sunt grija noastră!

Asistenţă socială 6



64 de pătrate magice

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 mulţumeşte
tuturor colaboratorilor şi susţinătorilor săi din anul 2010

Persoane juridice:
Statul Major al Armatei; Asociaţia AHAVA; Asociaţia Umanitară Equilibre; ATE
Bank; Asociaţia Puzzle România; Asociaţia Just Smile; Casa Shalom; Fundaţia
“Deschide-ţi sufletul!”; Fundaţia Christian Relief Fund România; Fundaţia Irene;
Şcoala Nr.197; Grădiniţa Nr.250; Cambridge School Bucureşti; Grupul de Presă
Media Uno; Grădiniţa Albă ca Zăpada; Facultatea Româno-Americană; Şcoala
Nr.169; Corul Facultăţii Automatică; Cabinet Avocat Dan Mihai; Şcoala Titu
Mairescu; Societatea Studenţilor în
Medicină Bucureşti; Colegiul Tehnic Gh.
Asachi; National Geographics; CMI
Ginkor Dr. Ştiucă, Slobozia;

Persoane fizice:
Leila Cârciumaru; Cornelia Roman;

Monica Gârbacea; Viorica Georgescu; Thal Ernest; Ioana Purcărea; Liliana Lihet.

Le mulţumim cu aceeaşi căldură şi celorlalţi parteneri ai noştri!

Sâmbătă, 4 decembrie, începând cu orele 10:00, Di-
recţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Sector 6, în parteneriat cu Centrul de Excelenţă Rafael Va-
ganian , a organizat prima ediţie a concursului de şah „Lumea
celor 64 de pătrate” pentru copii şi tineri.

Concursul a avut loc la sediul D.G.A.S.P.C. 6
(Aleea Ţibleş nr. 64) şi şi-a propus să stimuleze gândirea
logică şi spiritul de competiţie în rândul copiilor, beneficiari ai
serviciilor sociale, care locuiesc în sectorul 6 din Bucureşti.

Ei s-au înfruntat în lumea celor 64 de pătrate sub
arbitrajul şefului Comisiei de Arbitraj, dl. Gheorghe
Candea, din partea Federaţiei Române de Şah.

Această competiţie este o extindere a proiectului „Liga
tinerilor sportivi”, derulat de D.G.A.S.P.C. Sector 6 în beneficiul
copiilor cu probleme sociale sau de comportament. Proiectul îşi
propune integrarea socială a micilor beneficiari prin implicarea lor în
activităţi sportive, cu rol educativ, precum fotbal, tenis sau karate.

„Începând cu acest an, am introdus în proiectul
nostru şi sportul minţii, şahul, întrucât considerăm că este
un exerciţiu binevenit pentru copii, oferindu-le şansa să se
cunoască, să-şi dezvolte gândirea logică. Şahul, în tripla sa
calitate, de joc, activitate educaţională şi competiţie
sportivă, este folosit în multe ţări din lume în scopul
dezvoltării intelectuale a copiilor”, declară iniţiatorul
proiectului, dl. Nicolae Gorunescu, director general adjunct
al D. G.A.S.P.C. Sector 6.

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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Hristos se naşte măriţi-L !

Ne mai desparte puţin timp
de marea şi luminata sărbătoarea a
Naşterii Domnului. Creştinii de pre-
tutindeni se pregătesc cu insufleţire
pentru zilele de praznic ce vor veni.
Cu adevarat ,,taină minunată” sărbă-
toreşte întreaga creştinătate, ,, taina
cea din veac ascunsă şi de
îngeri” (Romani XVI, 25), care acum
se împărtăşeşte şi luminează în-
tregului neam omenesc, căci,
,,Dumnezeu S-a arătat în trup, S-a
îndreptat în Duhul, a fost văzut de
Îngeri, S-a propovăduit între nea-
muri…” (I Timotei III, 16). Hristos
Domnul vine astăzi să se arate ca
Prunc smerit în iesle, Fiul lui Dumne-
zeu a coborât printre oameni şi a
schimbat linia ,, firescului”, unind
cerul cu pământul atunci când
omenirea avea mai multă nevoie de
El, când ajunsese la cea mai de jos
cădere morală, când oamenii se
chinuiau nevăzând nici o iesire.
Astăzi cerul se împreună cu pămân-
tul, nemarginirea se toarnă în măr-
ginire, atotputernicia se imbracă în
neputinţă, cel nevăzut este purtat în
braţe de Fecioara Maria şi culcat în
iesle. De aceea, de mare cuvinţă este,
ca astăzi să grăim şi noi în glas cu
îngerii care, la Naşterea lui Hristos,
preamăreau pe Dumnezeu cântând: ,,
Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi
pe pământ pace, între oameni
bunăvoire!” (Luca II, 14.)

Cântarea de odinioară a
îngerilor este continuată astăzi de
cântul cristalin şi plin de trăire creşti-
nească a colindelor, cântări care, de-a
lungul vremurilor, au fost pentru
poporul român şi cartea de citire şi
cartea de religie. Colindele ne aduc în
faţa mai întâi ,, vestea cea minunată”
a naşterii lui Mesia din Fecioara
Maria, veste pe care proorocii au
făcut-o cunoscută încă din vechime:
,,Iată Feciora va lua în pântece şi va

naşte fiu şi vor chema numele lui
Emanuel” (Isaia VII, 14). Iar apoi, con-
tinuă, lămurind şi locul naşterii:

,,Că la Betleem Maria
Săvârşind călătoria
Într-un mic sălaş
Lâng-acel oraş
A născut pe Mesia”

La starea de smerenie fără de
seaman a Fiului lui Dumnezeu s-a
gândit şi poetul George Coşbuc când
spune:

,,Cum stă pe paie-n frig Hristos
În ieslea cea săracă

Şi boul sufla milos
Căldura ca să-i facă”
În faţa acestei iesle ne

închinam şi noi astăzi, în chip tainic,
pentru ca acolo sălăşluieşte întrupată
dragostea lui Dumnezeu. Această
dragoste nesfârşită a Părintelui Ce-
resc cel Preabun faţă de fii Săi care
au risipit ,,averea parintească” şi au
rătăcit de la căile Sale, este arătată
cum nu se poate mai limpede în cu-
vintele Mântuitorului: ,,Căci Dumne-
zeu aşa a iubit lumea, încât pe Fiul
Său Cel Unul Nâscut L-a dat ca oricine
crede în El să nu piară ci să aibă viaţă
veşnică”, şi aceasta pentru că Dum-
nezeu este iubire cum ne învaţă Sfân-
tul Evanghelist Ioan. În faţa acestei

iubiri nesupuse şi noi ne simţim da-
tori. Aşa cum se arată într-unul din
colinde, atunci când se evocă îngrijo-
rarea înlăcrimată a Maicii Sfinte care,
,,n-are scutec de-nfăşat/Pentru Prun-
cul de-mpărat”, lacrimilor de mamă
grijulie, noi răspundem compătimi-
tor ,,Nu mai plânge Maica mea/
Scutecele noi ţi-om da.” Şi noi simţim
nevoia să venim în ajutor Fiului lui
Dumnezeu Care S-a facut Om, pentru
că avem conştiinţa că pentru noi ,,S-
a smerit”.

Suntem pe pământ, dar cerul
a venit la noi întru această sfântă şi
luminată zi, Hristos Dumnezeu ne-a
trecut pe noi ,,de la moarte la viaţă şi
de pe pământ la cer” căci Înomenirea
Sa reprezintă zorii mântuirii noastre.
Însă, pentru a agonisi această mân-
tuire, fiecare dintre noi trebuie să
lucreze neîncetat. Şi cum oare am
putea noi lucra spre mântuirea su-
fletului nostru? Cum altfel decât ur-
mând pilda dată de mântuito-
rul ,,Invăţaţi-vă de la Mine, căci sunt
blând şi smerit cu inima” (Matei XI,
29). Însă blândeţea şi smerenia nu
pot sălăşlui în locaşul sufletului nos-
tru singure. Ele trebuie să se între-
pătrundă neîncetat cu iubirea fără
condiţionări a lui Dumnezeu şi a
aproapelui nostru. Însusi domnul ne
spune că aceasta este cea mai mare
poruncă din Lege. Pentru împlinirea
acestei porunci trebuie să lucrăm şi
să stăruim.

Pace şi bucurie în familiile
noastre, oraşul nostrum, ţara noas-
tră. Pace în toată lumea frământată
de dureri, foame, războaie, cutremure
şi alte nenorociri. Să ridicăm din
inima noastră fierbinţi şi stăruitoare
rugăciuni iar peste toată lumea să se
aşeze pacea lui Iisus Domnul si Mân-
tuitorul nostru. Şi să întâmpinăm
Naşterea Domnului nostru Iisus Hris-
tos cu fapte bune şi viaţă curată.

Săbători fericite şi La mulţi ani!

Sărbătoarea Naşterii Domnului

,,Taina minunată şi neobişnuiă vad, cer fiind
pestera scaun de hervim Fecioara, ieslea sălăşluire, întru
care S-a culcat Cel neîncăput, Hristos Dumnezeu, pe
care lăudântu-L Îl slavim”.

(Cântare a 9- a din Canonul Naşterii)

,,Naşterea Ta, Hristoase, Dumnezeul nostru, răsă-
rit-a lumii lumina cunoştiinţei. Că întru dânsa cei ce slu-
jeau stelelor de la stea s-au invăţat să se inchine Ţie,
Soarelui Dreptăţii, şi să Te cunoască pe Tine, Răsăritul cel
de sus, Doamne slavă Ţie”.

(Troparul Naşterii Domnului)

P A G I N A 3



P A G I N A 4

Crăciun de poveste în sectorul 6

Seara de 18 decembrie a fost pentru toţi spectatorii
din AFI Palace Cotroceni o seară de poveste, cu multe surprize
şi cadouri. Spectacolul a debutat cu un moment foarte special
pregătit de cele 53 de buburuze de la grădiniţa „Buburuza
Mare”. Piticii costumaţi în buburuze cu antenuţele lor curioase
au urcat în lumina reflectoarelor şi, făcându-şi curaj, au invadat
scena, au cântat şi au dansat pentru Moş Crăciun care,
bineînţeles, i-a răsplătit cu daruri. Şi pentru că seara era abia la

început, micuţii artişti de la
Minisong au oferit şi ei
publicului câteva colinde.
Alături de Corul Nostalgia
şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6
au fost şi membrii Tarafului Domnesc care au încântat publicul cu un
recital de muzică populară tradiţională de Crăciun. Un alt moment pe
gustul publicului a fost recitalul susţinut de Nico împreună cu Corul
Nostalgia. Printre colinde şi alte piese celebre ale artistei, aceasta a
coborât în mijlocul copiilor cu care a cântat, a dansat, spre deliciul
prichindeilor prezenţi.
Nici copiii de la Corul Nostalgia nu s-au lăsat mai prejos şi au susţinut un
moment de colinde vesele, Moşul având şi pentru ei tolba plină de daruri
ca de fiecare dată.
Surprizele nu s-au oprit însă aici,
organizatorul, Direcţia Generală de Asistenţă
Socială cu sprijinul sponsorilor evenimentului
ASOCIAŢIA AHAVA, ATE BANK, LIZA
PANAIT ŞI VINCON VRANCEA, a oferit
cadouri tuturor copiilor prezenţi. Mai mult
decât atât toţi copiii au avut posibilitatea să
participe la tombolă, premiile oferite de

Asociaţia Ahava şi Ate Bank fiind pe gustul tuturor: premiul al III-lea – o consola
Wii, premiul al II-lea – un sistem home cinema şi premiul I – un televizor LCD.
Seara a fost încheiată, în aplauzele publicului, de un moment special oferit de
Mirabela Dauer şi Raoul care au încântat spectatorii cu cele mai noi colinde ale
lor, dar şi cu piese mai vechi, pe gustul tuturor celor prezenţi.
Partenerii evenimentului au fost: AFI PALACE COTROCENI, RATB, RADIO
BUCUREŞTI.
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 mulţumeşte sponsorilor şi partenerilor
care, ca în fiecare an, au fost alături de noi în încercarea de a face o bucurie categoriilor sociale defavorizate.

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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Mos Crǎciun existǎ…şi la vârsta a treia!

Ei bine, da! Moş Crǎciun existǎ la orice vârstǎ şi mai mult decât atât, şi-a mutat o parte

dintre ateliere chiar în incinta Complexului de Servicii Sociale

“Sfântul Nectarie”, din cadrul DGASPC, sector 6.

Aici, bunicii, dar mai ales bunicuţele noastre, s-au

gândit sǎ-i dea Moşului o mânǎ de ajutor. Aşa cǎ ne-am adu-

nat cu mic cu mare, ne-am pus ochelarii pe nas, “ambâţ” în

simţiri şi mâna pe andrele şi am început sǎ tricotǎm agale, din

fire colorate şi pu-

foase de mohair, cǎciuliţe pentru globuri, ca sǎ nu le fie

frig la iarnǎ, cǎci iarna-i lungǎ şi ele trebuie sǎ stea

atârnate în brad atâta timp. Apoi le-am pictat pe fiecare

în parte, devenind rând pe rând fie o gingaşǎ domni-

şoarǎ, fie o elegantǎ doamnǎ, fie un bǎieţandru nǎz-

drǎvan sau somnoros. Astfel bradul din recepţie s-a um-

plut de feţişoare haioase care au înveselit întreaga atmos-

ferǎ.

Ne-am mai gândit cǎ Moşul trebuie sǎ vinǎ la fiecare cu belşug şi spor în casǎ, aşa cǎ adunând

de prin cǎmarǎ ba un grâu, ba un porumb, mei, orez şi alte boabe am fǎcut în sticluţe mici sporuri

ale casei pe care le vom oferi cu bucurie oaspeţilor noştri.

Doamnele mai artiste au transformat cu mǎiestrie florile uscate şi sfoara în tablouri ele-

gante ce amintesc de Ikebane delicate. Jocuri de culoare, stropi de bucurie şi multǎ iubire am pus

în fiecare dintre obiectele noastre. Aşa cǎ

încet-încet tolba moşului s-a umplut. Dacǎ

nu ne credeţi vǎ poftim la noi “acasǎ”, cu

nuci şi cozonaci, în murmur de colind şi

cine-ştie, dacǎ aţi fost cuminţi şi aţi scris

Moşului poate trece şi pe la voi!

Cristian Constantin Poteraş în mijlocul bătrânilor
de la Complexul de Servicii Sociale Sf. Nectarie

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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ABONAMENTE METROREX PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP

DIN SECTORUL 6

Începând cu luna ianuarie 2011, DGASPC sector 6 va pune la dispoziţia beneficiarilor Legii nr. 448/2006 privind
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, abonamente lunare de transport cu metroul în limita a
62 călătorii/lună (cost unitar lunar 27 lei), asigurându-se un număr de 2 călătorii/zi, fără afectarea dreptului la

gratuitatea transportului cu metroul.

Acordarea abonamentelor lunare se va realiza de către Serviciul Prestaţii Sociale şi Facilităţi din subordinea Direcţiei

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, la sediul din Dr. Sării, nr. 2.

Modelul abonamentului lunar cu 62 călătorii este redat mai jos:

Cartela „abonament lunar 62 călătorii”

Modalitatea de acordare a abonamentelor lunare de transport cu metroul în limita a 62 de călătorii/lună este redată
mai jos:

METODOLOGIA
privind acordarea gratuităţii transportului urban cu metroul

1. BENEFICIARI:
Beneficiază de gratuitate privind transportul cu metroul următoarele categorii de persoane:

 persoanele cu handicap grav şi accentuat;

 însoţitorii persoanelor cu handicap grav, în prezenţa acestora;

 însoţitorii copiilor cu handicap accentuat, în prezenţa acestora;

 însoţitorii adulţilor cu handicap auditiv şi mintal accentuat, în prezenţa
acestora, pe baza anchetei sociale realizate de către asistentul social din
cadrul compartimentului specializat al primăriei în a cărei rază

teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap;

 asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav;

 asistenţii personali profesionişti ai persoanelor cu handicap grav sau

accentuat.

Conform Hotărârii Consiliului Local sector 6 nr. 13/16.07.2008 pentru
suportarea din bugetul local al sectorului 6 a contravalorii gratuităţilor pentru
transportul în comun de suprafaţă şi cu metroul pentru beneficiarii Legii
nr.448/2006, precum şi aprobarea metodologiei de acordare a acestora, nu
beneficiază de această gratuitate următoarele categorii de persoane:

 persoanele cu handicap nedeplasabile;
 copiii cu handicap, cu vârsta cuprinsă între 0-5 ani; aceştia pot circula

gratuit, în prezenţa însoţitorului, în acest sens, achitându-se contra-
valoarea unui singur abonament, doar pentru însoţitor.
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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 !

2. PERIOADA DE ACORDARE:

 La acordarea abonamentelor lunare cu 62 călătorii se va ţine cont de valabilitatea certificatului de încadrare în grad de handicap, a
actului de identitate, a contractului individual de muncă al asistentului personal.

 De menţionat că acest tip de abonament are valabilitate 30 zile de la data primei validări, fără depăşirea termenului de valabilitate
înscris pe respectivul abonament.

 Abonamentele lunare cu 62 călătorii se acordă la cererea şi numai în prezenţa beneficiarului, conform propriilor nevoi de depla-
sare, insă nu mai mult de un abonament pe o lună calendaristică.

 La solicitarea unui abonament nou, beneficiarul va prezenta în mod obligatoriu precedentul abonament.

 Asistenţii personali, precum şi însoţitorii persoanelor cu handicap primesc câte un abonament lunar distinct (tot cu 62 călătorii),
cu menţiunea înscrierii din partea DGASPC sector 6 a numelui acestora, respectiv cu aplicarea unei ştampile cu înscrisul “valabil
numai în prezenţa persoanei cu handicap”.

3. OBLIGAŢIILE BENEFICIARILOR

 Prezenţa beneficiarului la solicitarea abonamentului lunar cu 62 călătorii este obligatorie.

 Abonamentul lunar cu 62 călătorii pentru o nouă lună calendaristică va fi acordat numai
cu condiţia prezentării precedentului abonament.

 În cazul pierderii, furtului abonamentului de transport cu metroul, la solicitarea scrisă a
beneficiarului, i se va elibera acestuia, la momentul prezentării la sediul D.G.A.S.P.C.
sector 6, un nou abonament lunar cu 62 de călătorii, numai după prezentarea anun-
ţului de pierdere efectuat într-un cotidian de presă.

 Însoţitorii copiilor/persoanelor cu handicap au obligaţia de a utiliza abonamentele lunare
cu 62 călătorii numai în prezenţa acestora; în cazul în care organele de control con-
stată că însoţitorul utilizează legitimaţia fără a fi prezentă persoana cu handicap, acesta va
fi obligat să achite contravaloarea abonamentului pentru însoţitor de la data eliberării
legitimaţiei până la data constatării contravenţiei.

 Categoriile de beneficiari prevăzute de lege, inclusiv familia sau reprezentantul legal ai
acestora au obligaţia, potrivit Legii nr. 448/2006, republicată de a aduce la cunoştinţa direcţiilor generale de asistenţă
socială şi protecţia copilului, în termen de 48 ore de la luarea la cunoştinţă, orice modificare cu privire la gradul
de handicap, domiciliu sau reşedinţă, starea materială şi alte situaţii de natură să modifice acordarea drepturilor
prevăzute de lege.

O masă de Crăciun pentru cei mai vârstnici beneficiari ai
serviciilor sociale din sectorul 6

Miercuri, 22 decembrie 2010, orele 12.30, în Cantina „Harul” (Strada Răsăritului
nr 59), partenerii tradiţionali ai Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Sector 6: Asociaţia EquiLibre şi Fundaţia Principesa Margareta a României, au
oferit celor mai vârstnici dintre beneficiari o masă festivă spre întâmpinarea Sfintelor
Sărbători de Crăciun.

Organizatorii au
adus zâmbete şi momente
vesele pentru 100 de
persoane vârstnice din
sectorul 6, oferindu-le
momente de bucurie, de timp
petrecut cu bine şi drag.

Multumim
Centrul Creştin Bucureşti,
care a găzduit evenimentul
şi Cofetăriei ALICE care a
contribuit la completarea
meniul
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Aşteptăm sugestiile, opiniile dumneavoastră cu privire la serviciile Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Pro-
tecţia Copilului Sector 6 sau referitoare la conţinutul acestei publicaţii la :

Tel. 0213176311, int. 221, fax : 0213176312

e-mail : dgaspc6@yahoo.com

www.asistentasociala6.ro

Direcţia Generală de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului Sector 6

Director General- Marius Lăcătuş

Direcţia Economică
Director General Adjunct - Gabriela

Schmutzer

Sediul Central:
Adresa: Str. Cernişoara nr. 38-40;

Telefon/Fax: 021/7457237; 021/7456229
Web site: www.asistentasociala6.ro

E-mail: dgaspc6@yahoo.com
Staţie RATB: Gorjului, Linii: 61, 62, 136, 137,

236, 336;

Staţia de Metrou – Gorjului

Direcţia
Protecţie Socială

Director General Adjunct - Alina Simion

Adresa: Drumul Sării nr.2, sector 6
Telefon/Fax: 021/4103020

Localizare: Intersecţia Drumul Sării- Petre
Ispirescu - Calea 13 Septembrie.

Linii RATB: 96,139, 173, 226, 385.

Direcţia
Protecţia Copilului

Director General Adjunct - Nicolae
Gorunescu

Adresa: Aleea Ţibleş, nr.64, sector 6
Telefon/Fax: 021/3176311; 021/3176312;

021/3176312
Metrou - Crângaşi

Linia Verde : 0800.800.660
(apel gratuit)

Telefonul de Urgenţă
(apelabil non-stop pentru situaţii grave care

necesită intervenţia de urgenţă a echipei
mobile)

0731.624.489
Colectivul Direcţiei Generale de Asistenţă

Socială şi Protecţia Copilului Sector 6


