
lipsiţi de sprijinul familiei şi că porţile

sale sunt deschise în permanenţă

atât beneficiarilor cât şi vizitatorilor

lor. După câteva cuvinte rostite de

domnul p r imar

Poteraş, paşii celor

p r e z e n ţ i a u

străbătut holurile

s t r ă l u c i n d d e

c u r ă ţ e n i e a l e

c o m p l e x u l u i ,

zăbovind pe rând în

dormitoarele de la

etajele superioare,

î n c a b i n e t e l e

d e s t i n a t e

t r a t a m e n t u l u i

ps iho log ic sau

recuperator, în

sălile de club dotate

cu jocur i de

s o c i e t a t e ş i

televizor. În atenţia

numeroşilor invitaţi au mai intrat pe

rând bucătăria, micul chioşc din

curte şi capela destinată orelor de

comuniune şi împăcare sufletească.

(continuare in pagina 3)

În luna noiembrie a acestui

an, sectorul nostru şi-a legat

numele de cel al tămăduitorului

ortodox Nectarie : prin eforturile

Consiliului Local

S e c t o r 6 ,

complexul de

servicii destinat

bătrânilor din

comunitate a fost

inaugurat sub

numele acestui

sfânt canonizat în

secolul trecut.

M i e r c u r i , 1 9

noiembrie 2008,

tăierea panglicii

i naugura le a

revenit Primarului

Sectorului 6,

Cristian Poteraş,

şi d-nei Eugenia,

benef ic iar al

complexului de servicii proaspăt

dat în folosinţă. La deschidere au

participat numeroase personaliăţti

locale şi jurnalişti din presa scrisă

şi audio-video. În faţa audienţei,

primarul sectorului 6 a amintit că

centrul este o casă pentru bătrânii

“Sfântul Nectarie” din sectorul 6

Oamenii sunt grija noastră!

Asistenţă socială 6
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ZIUA INTERNAŢIONALĂ A PERSOANELOR CU HANDICAP

Prin Rezoluţia 47/88 din data de 13 octombrie 1992, Organizaţia Naţiunilor
Unite a declarat ziua de 3 decembrie drept Ziua Internaţională a Persoanelor cu
Handicap. Aceeaşi rezoluţie se încheie cu un apel ONU, către toate statele membre, cu
privire la creşterea eforturilor de integrare în societate a persoanelor cu dizabilităţi.

Art.50 din Constituţia României, revizuită, prevede următoarele: "Persoanele
cu handicap se bucură de protecţie specială. Statul asigură realizarea unei politici
naţionale de egalitate a şanselor, de prevenire şi de tratament ale handicapului, în
vederea participării efective a persoanelor cu handicap în viaţa comunităţii”.

În calitatea sa de instituţie abilitată să pună în aplicare măsurile de protecţie
socială la nivelul comunităţii noastre, DGASPC Sector 6 protejează şi promovează
drepturile persoanelor cu handicap. În paginile 4 - 7 ale acestui număr vă prezentăm
cele mai importante servicii şi facilităţi de care se bucură persoanele cu dizabilităţi,
precum şi modalitatea de obţinere a lor în sectorul 6.

Statisticile arată că 10% din populaţia globului suferă de diverse tipuri de
handicap, în unele state europene procentul fiind chiar mai ridicat.

Sărbătorile care se apropie îmi

amintesc de o întâmplare reală: într-o

anumită comunitate, nu are

importanţă unde, trăia un bătrân

cocoşat, care, în pofida aspectului

său, iubea foarte mult copiii şi de câte

ori avea ocazia le făcea tot felul de

surprize plăcute: ori le oferea o

bomboană, ori vreun flecuşteţ, drept

cadou. Odată, a intrat într-un mic

magazin, unde era o fetiţă de vreo

cinci anişori cu mămica ei. Femeia i-

a spus fetiţei, încercând să o facă să

nu se teamă de înfăţ işarea

bătrânului: „Să nu te temi, bătrânul

acesta, deşi pare aşa de urât, iubeşte

copiii, da?” După câteva momente,

fetiţa, care ştia că toţi oamenii, când

mor, devin îngeri şi se duc la

Dumnezeu, i-a răspuns mamei: „Ştiu.

Şi ştiu şi ce are acolo bătrânul: are

aripile de înger!”

Cred că este important ca, prin

oricâte greutăţi am trece, să nu uităm

de candoarea copiilor. Să nu uităm că

fiecare are undeva, ascunse, aripile

de înger! La mulţi ani şi sărbători

fericite!

Cu dragoste,

Cristian Poteraş, primarul sectorului 6

DIN CUPRINS

 Drepturi şi servicii

pentru persoanele cu

handicap

 “Sfântul Nectarie” din

sectorul 6

 Gânduri la sfârşit de

an



Ne mai desparte puţin timp de marea şi
luminata sărbătoare a Naşterii Domnului. Creştinii de
pretutindeni se pregătesc cu însufleţire pentru zilele de
praznic ce vor veni. La sărbătoarea Naşterii lui Hristos
toate sufletele credincioşilor din lume răsună voios.
Oricât de slabă ar fi credinţa, oricât de firavă
dragostea de cele sfinte, de sărbătoarea
aceasta toţi tresaltă într-un elan de bucurie
mare. Peste tot se vede o fierbere neobişnuită,
o alergare, o asteptare plină de nădejdi. În
sfânta noastră aşteptare a acestor zile
binecuvântate îngenunchem, precum magii
odinioară, în faţa ieslei sărăcăcioase unde s-a
născut un prunc. Şi totuşi, în persoana acelei
fiinţe plăpânde proorocul vedea un
Dumnezeu cu o putere fără egal. Cu sufletul
auzim corul Îngerilor intonând sfintele
împliniri ale proorocilor celor de demult,
vestind că Domnul trimite pe Fiul Său în lume, să Se
nască, şi să crească, să ne mântuiasaca, cum auzim şi în
colinda “O, ce veste minunată!”. Minune pe care o
vedem şi noi cu ochii credinţei cum că în iesle S-a născut
Dumnezeu Omul Iisus Hristos. Cu ochii credinţei vedem
pe Iisus prunc, apoi copil şi după accea bărbat
desăvârşit, gata să Se sacrifice prin moartea de pe cruce
pentru mântuirea oamenilor. El este cel ce a descoperit
puritatea şi curăţia sufletească în care se află copiii. El a
strigat “Lasati copiii să vină la mine”, ( Matei XIX, 14),

pentru a-i binecuvânta şi întări. El ne cheamă şi pe noi cu
dragoste să venim la El, să ascultăm neîncetat prea dulcele
Lui glas, să ne hrănim cu învăţătura Lui, să-L iubim şi să-
L urmăm, adică să-I împlinim voia dumezeiască, pentru a
putea fi fericiţi atât în viaţa aceasta cât şi în cea veşnică.

Această petrecere a noastră cu Dumnezeu ne
aduce sărbătoarea dragostei, a dragostei faţă
de Dumnezeu şi a dragostei faţă de aproapele
nostru; ea este sărbătoarea tuturor, în care cea
mai mare bucurie izvorăşte din bucuria
semenilor noştri, cei a căror viaţă tânjeşte
după fericirea de zi cu zi. Să înmulţim cât mai
mult această fericire este datoria fiecăruia
dintre noi, în aceste zile luminate ale Slăvitu-
lui Praznic al Naşterii Domnului.
Pace si bucurie în familiile nostre, oraşul nos-
tru, ţara noastră. Pace în toata lumea frămân-
tata de dureri, foamete, 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 Mântuitorul nostru. Şi să
întâmpinam Naşterea Domnului nostru Iisus Hristos cu
fapte bune şi o viaţă curată!

Sărbători fericite şi la mulţi ani!

Bogdan Stănoi, absolvent al Facultăţii de Teologie,
asistent social în cadrul DGASPC Sector 6

Hristos Se naşte, măriţi-L!

Un an plin de surprize pentru beneficiarii noştri, 2008 îşi numără ultimele zile în atmosfera

sărbătorilor de iarnă. Cu gândul la rezultatele obţinute, dar şi la proiectele de viitor, nu am uitat de

importanţa dialogului permanent cu cetăţenii, cei care beneficiază de serviciile noastre dar le şi

finanţează în acelaşi timp. Realizările noastre de anvergură, dar şi programele cele mai importante ale

etapei care va veni, au nevoie de reacţiile şi sugestiile tuturor.

În anul care se sfârşeşte am reuşit să demarăm înfiinţarea unui complex de 5 apartamente

sociale pentru copiii aflaţi în îngrijirea noastră, ceea ce va duce la închiderea ultimului centru de tip

rezidenţial pentru copii din sector; tot în faza de implementare se află şi programul “Dreptul la şanse

egale”, ce constă din infiinţarea unui serviciu social complex de integrare în comunitate a adulţilor cu

probleme de sănătate mintală. Printre realizări se mai numără inaugurarea Complexului de Servicii

Sociale “Sf. Nectarie”, dedicat bătrânilor din comunitate şi, nu în ultimul rând, înfiinţarea Centrului de

Combatere a Violenţei în Familie “Sf. Maria” şi lansarea programul “Tu alegi!”, de combatere a violenţei

în liceele din sector.

Etapa următoare o dedicăm realizării unui centru de îngrijire şi asistenţă pentru adulţii cu

handicap şi înfiinţării unui complex de servicii pentru copiii din comunitate. Ne propunem, de asemenea,

extinderea unor programe de succes precum “Şcoala părinţilor” şi “Tu alegi!”.

Unele din aceste programe au fost deja prezentate în paginile revistei noastre, celelalte vor face

în mod cert obiectul ediţiilor viitoare. Pentru că un alt proiect lansat în cursul anului 2008, publicaţia

locală de interes social “ASISTENŢA SOCIALĂ 6”, rămâne în continuare la dispoziţia dumneavoastră.

LA CUMPĂNA DINTRE ANI

P A G I N A 2



“Sfântul Nectarie” din sectorul 6

P A G I N A 3

(continuare din pag. 1)

Unul din proiectele de anvergură ale

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi

Protecţia Copilului Sector 6, Complexul de

Servicii Sociale „Sf. Nectarie” îşi propune să

ofere îngrijire şi suport emoţional pentru

persoanele aflate la vârsta legală a

pensionării. În evidenţa DGASPC Sector 6 se

află peste 5000 de bătrâni, dintre care 85%

sunt persoane cu handicap. Noul nostru

centru, realizat exclusiv cu finanţare din

bugetul Consiliului Local Sector 6, este

alcătuit din următoarele componente, care

acoperă toată aria de servicii destinate

persoanelor de vârsta a treia: Componenta

rezidenţială, menită sa asigure găzduirea şi

întreţinerea parţială/totală pentru 100 de

persoane vârstnice, pe o perioadă

determinată/nedeterminată, în funcţie de

n e v o i l e

individuale ale

a c e s t o r a . Î n

cadrul acestei

componente se

oferă servicii

precum: asistenţă

socială; consiliere

psihologică; ergoterapie şi petrecere a

timpului liber; asistenţă medicală curentă şi

terminală; găzduire, hrănire, îngrijire şi igienă

personală; siguranţă şi accesibilitate în

comunitate; servicii spirituale, religioase sau

în caz de deces;

Clubul seniorilor, destinat atât persoanelor

vârstnice instituţionalizate în cadrul

complexului de servicii, cât şi a persoanelor

vârstnice din comunitatea locală. Acesta

reprezintă un spaţiu de relaxare şi agrement

pentru pensionarii din sectorul 6, fiind destinat

stimulării comunicării la orice vârstă şi

readucerii persoanelor de vârsta a treia în

viaţa socială activă; Componenta recuperare

şi integrare socială constă dintr-un cabinet de

psihodiagnoză, consiliere psihologică şi

psihoterapie; o sală de kinetoterapie şi masaj;

o sală de fizioterapie etc.)

Oaspete şi totodată gazdă a

inaugurării, d-na Eugenia îşi deapănă povestea

în faţa jurnaliştilor prezenţi: ca şi în cazul

multor alţi bătrâni, lipsa de recunoştinţă şi

egoismul celor apropiaţi au dus la găzduirea

dânsei în centrul pe care şi-l doreşte o a doua

casă.

“Dotările la standarde înalte necesită şi

suportul sufletesc din partea personalului si a

autoritatilor”, considera domnia sa. Pentru

dânsa, ca şi pentru ceilalţi locatari ai

complexului de servicii sociale din str.

Uverturii nr. 81, începe prima zi de viaţă

liniştită şi decentă sub protecţia comunitaţii

locale a sectorului 6.

Istoria Bisericii de Răsărit cuprinde şi povestea
Sfântului Nectarie, născut la 1 octombrie 1846, în
Selibria (Tracia), din părinţi săraci dar credincioşi.
Primind la Sfântul Botez numele de Anastasie, el
dovedi încă din copilărie o mare milă şi o înclinare
profundă pentru studiu. La vârsta de 20 de ani a
devenit învăţător în insula Chios iar anul 1876 il
găseşte călugăr sub numele de Lazăr, în renumita
mănăstire din Nea-Moni (Grecia). În 1885 ajunge la
Alexandria (Egipt) unde la puţină vreme fu hirotonit
preot, devenind apoi Mitropolit al Pentapolisului
(fosta dioceză corespunzând Libiei superioare). In
1904 se retrage din tulburările vieţii mondene şi pune
bazele unei mănăstiri în insula Eghina (Grecia). El
vindecă pe numeroşi laici şi călugări de bolile de care
sufereau, făcu să vină ploaia peste insula care
suferea de secetă. Canonizarea sa a avut loc în 1961,
fiind serbat pe 9 noiembrie. Despre minunile
săvârşite de Sf. Nectarie în zilele noastre - mai ales
vindecări de cancer şi alte boli grave, ce se săvârşesc
la moaştele sale, ori cu untdelemn de la candela sa -
s-au scris nenumărate cărţi în Grecia, care în parte
a u f o s t t r a d u s e ş i î n r o m â n e ş t e .
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Legislaţia în vigoare în ţara noastră acordă drepturi

pozitive, facilităţi băneşti şi prestaţii gratuite pentru

cei care, din cauza handicapului de care suferă, nu îşi

pot asigura prin propriile eforturi mijloacele necesare

unui trai normal. Toate instituţiile abilitate în

acordarea serviciilor sociale la nivel local sunt

obligate să faciliteze accesul persoanelor cu

handicap la aceste resurse oferite de către stat.

Trebuie totuşi menţionat că acest sprijin nu face

decât să acopere un minim de nevoi pentru această

categorie, şi că responsabilitatea diversificării şi

adaptării serviciilor sociale, funcţie de problemele

specifice ale persoanelor cu handicap, revine

comunităţilor locale din care acestea provin. În afara

sprijinului financiar şi a gratuităţilor prevăzute de

lege, pe care le puteţi găsi enumerate şi în acest

număr al publicaţiei noastre, orice persoană cu

dizabilităţi necesită un set de servicii adaptate

nevoilor ei specifice, care să-i asigure nu doar

depăşirea dificultăţilor materiale ci şi integrarea în

societate, ca membru activ şi pe cât posibil autonom.

În sectorul 6 sunt înregistrate un număr de 10205

persoane care se confruntă cu dizabilităţi, împărţite

conform graficului alăturat.

Statisticile din ultimul an arată o creştere cu 13% a

numărului de persoane cu dizabilităţi din sector.

Pentru această categorie, a cărei problematică se

accentuează şi se diversifică, sectorul 6 are la

dispoziţie un set de servicii finanţate din bugetul local

sau prin parteneriate cu alte organisme publice sau

private. Direcţia Generală de Asistenţa Socială şi

Protecţia Copiului Sector 6 gestionează toate aceste

instrumente de susţinere pe care vi le prezentăm mai

jos. Servicii destinate persoanelor cu handicap dispun

de personal calificat şi de infrastructura necesară

desfăşurării activităţilor lor specifice.

Serviciul de Evaluare Complexă a Copilului cu Diza-

bilităţi efectuează evaluarea/reevaluarea şi instru-

mentează dosarele copiilor cu dizabilităţi

domiciliaţi legal pe raza sectorului 6 în vederea

înaintării lor la Comisia pentru Protecţia Copilului şi

a stabilirii planului de recuperare, a eliberării

certificatului de încadrare într-o categorie de

handicap şi a certificatului de orientare şcolară.

Date de contact: Şos. Orhideelor, nr. 2D,

Tel. 021.317.63.11; Fax. 021.317.63.14

Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanei Adulte cu

Handicap efectuează evaluarea/reevaluarea şi instru-

mentează toate dosarele adulţilor cu dizabilităţi

domiciliaţi legal pe raza sectorului 6 în vederea

înaintării lui la Comisia de Evaluare pentru Persoanele

cu Handicap Adulte şi a stabilirii planului

individualizat de servicii, a eliberării certificatului de

încadrare într-o categorie de handicap; evaluează

îndeplinirea condiţiilor necesare pentru atestare ca

asistent personal profesionist, şi îl înaintează pentru

aprobare Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu

Handicap Adulte.

Date de contact: str.Drumul Sării nr.2,

Tel/fax: 021 410 30 20

Serviciul Prestaţii Sociale şi Facilităţi pentru

Persoane cu Handicap preia dosarele şi

îndeplineşte procedurile legale privind acordarea

tuturor drepturilor cuvenite prin lege persoanelor

(copii sau adulţi) deţinătoare a unui cetificat de

handicap.

Date de contact: str.Drumul Sării nr.2,

Tel/fax: 021 410 30 20

Centrul de Consiliere Psihosocială Persoane cu

Dizabilităţi oferă servicii de suport, dezvoltare şi

recreere pentru persoane cu dizabilităţi, lipsite de

resurse financiare, domiciliate legal pe raza

sectorului 6. Serviciile de suport implică: consiliere

psihologică, juridică sau pentru găsirea unui loc de

muncă. Activităţile de petrecere a timpului liber

constau din colaje, desen, pictură, joc de şah, table,

remy etc.

Date de contact: Bld. Uverturii nr. 89, bl. P16, Tel:

021434 83 88

Secretariatul asigură activitatea de secretariat a

Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap

Adulte şi comunică persoanei cu handicap

solicitante documentele aprobate de Comisia de

Evaluare, adica certificatul de incadrare în grad de

handicap, programul individual de reabilitare şi

integrare socială şi certificatul de orientare

profesională.

Date de contact: str.Drumul Sării nr.2, Tel/fax: 021

410 30 20

SERVICII PENTRU PERSOANELE CU

HANDICAP ÎN SECTORUL 6

Fizic 8%

Somatic 40%

Senzorial 20%

Mental 16%

Psihic 15%

Altele 1%



CERERE

ACTE

EVALUARE
medicală şi
psihosocială

Serviciul Evaluare
Complexă Persoane
Adulte cu Handicap

ÎNTOCMIRE DOSAR – se
înaintează la Comisia de

Evaluare Persoane Adulte
cu Handicap, sector 6

Soluţionare – Dosar la Comisia de Evaluare Persoane Adulte cu
Handicap, sector 6

Certificat de încadrare în grad de handicap
Certificate de orientare profesională
Plan individual de servicii
Program individual de reabilitare şi integrare socială

Redactare şi Eliberare certificate de
către secretariatul comisiei

Depunere dosar pentru acordare
drepturi

REEVALUARE (anuală sau în cazul
modificării stării de sănătate) 30 de

zile înainte de expirarea cerificatului

ETAPELE ACORDĂRII SERVICIILOR P A G I N A 5

Conform legislaţiei, în sectorul 6 accesul persoanelor cu handicap la ghişeele instituţiei

noastre, precum şi facilitarea obţinerii drepturilor lor specifice, sunt supuse principiului celerităţii,

adică al priorităţii în ceea ce priveşte preluarea cererii, instrumentarea dosarului şi accesarea tuturor

serviciilor. De asemenea, păstrăm permanent în vedere obligativitatea extinderii şi diversificării, la

nivel local, a facilităţilor pentru această categorie de beneficiari. Şi nu uităm că handicapul unei

persoane se află în primul rând în ochii celui care o priveşte, că avem datoria de a-i ajuta pe toţi

membrii comunităţii noastre să devină independenţi de serviciile pe care le oferim.

Marius Lăcătuş, director executiv al DGASPC

CERERE

ACTE

EVALUARE
echipa

pluridisciplinară

ÎNTOCMIRE DOSAR – în
vederea înaintării către

Comisia pentru Protecţia
Copilului sector 6

Soluţionare – Dosar la Comisie cu anexele:

 Certificat de încadrare în grad de handicap
 Certificate de orientare şcolară şi profesională
 Plan de recuperare a copilului cu handicap

Redactare şi Eliberare certificate de
către secretariatul comisiei

Depunere dosar pentru acordare
drepturi

REEVALUARE (anuală sau în cazul
modificării stării de sănătate) 30 de

zile înainte de expirarea cerificatului

Pentru copilul cu handicap Pentru adultul cu handicap

Cererea se adresează la Serviciul de Evaluare

Complexă a Copilului cu Dizabilităţi

Cererea se adresează la Serviciul de Evaluare

Complexa a Adultului cu Handicap
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PRESTAŢII SOCIALE

Persoanele adulte cu handicap

grav:

 indemnizaţie lunară, indiferent

de venituri în cuantum de 187 lei;

 buget personal complementar

lunar, indiferent de venituri în

cuantum de 84 lei ;

 indemnizaţie de însotitor în

cuantum de 450 lei sau asistent

personal;

 gratuitatea transportului

interurban, la alegere, în limita

costului unui bilet la tren

accelerat clasa a II-a, cu

autobuzele, în limita a 12 călătorii

dus-întors pe an calendaristic;

 gratuitate transport urban cu

mijloace de transport în comun de

suprafaţă şi cu metroul

Persoanele adulte cu handicap

accentuat:

 indemnizaţie lunară, indiferent

de venituri în cuantum de 154 lei;

 buget personal complementar

lunar, indiferent de venituri în

cuantum de 63 lei;

 gratuitatea transportului

interurban, la alegere, în limita

costului unui bilet la tren

accelerat clasa a II-a, cu

autobuzele, în limita a 6 călătorii

dus-întors pe an calendaristic;

 gratuitate transport urban cu

mijloace de transport în comun de

suprafaţă şi cu metroul

Persoanele adulte cu handicap

mediu:

 buget personal complementar

lunar, indiferent de venituri în

cuantum de 31 lei.

PRINCIPALELE FACILITĂŢI

Persoanele cu handicap aflate în căutarea unui loc de muncă

sau încadrate în muncă au următoarele drepturi:

 cursuri de formare profesională;

 adaptare rezonabilă la locul de muncă;

 consiliere în perioada prealabilă angajării şi pe parcursul

angajării, precum şi în perioada de probă, din partea unui

consilier specializat în medierea muncii;

 perioadă de probă la angajare, plătită, de cel puţin 45 de

zile lucrătoare;

 un preaviz plătit, de minimum 30 de zile lucrătoare,

acordat la desfacerea contractului individual de muncă

din iniţiativa angajatorului pentru motive neimputabile

acestuia;

 posibilitatea de a lucra mai puţin de 8 ore pe zi, în

condiţiile legii, în cazul în care beneficiază de

recomandarea comisiei de evaluare în acest sens;

 scutirea de plata impozitului pe salariu.

Facilităţi fiscale

Pentru persoanele cu handicap grav sau accentuat:

 scutire de impozit pe veniturile din salarii;

 scutire de la plata impozitului pe clădire şi teren;

 scutire de la plata taxei asupra autoturismelor,

motocicletelor cu ataş şi mototriciclurilor, adaptate

handicapului;

 scutire de la plata taxei pentru eliberarea autorizaţiei de

funcţionare pentru activităţi economice şi viza anuală a

acestora;

 scutire de la plata taxei hoteliere.

 credit fără dobândă, pentru el sau familia/persoana care

are în îngrijire cel puţin un copil cu handicap grav ori

accentuat, privind achiziţionarea unui singur mijloc de

transport şi pentru adaptarea unei locuinţe conform

nevoilor individuale de acces,

 scutire de la plata taxelor vamale şi a accizelor, după

caz, pentru introducerea în ţară, o dată la 5 ani, la

alegere, de vehicule, adaptate special pentru transportul

persoanelor cu handicap, pentru folosinţă proprie;

 scutire de la plata tarifului de utilizare a reţelelor de

drumuri naţionale

Alte facilităţi

 Bilete gratuite de tratament balnear

Contact:

Adresa: str.Drumul Sării nr.2, sector 6, Bucureşti; Tel./fax: 021/410 30 20 int. 322,

Prestaţii şi facilităţi pentru persoanele

adulte cu handicap în sectorul 6
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PRESTAŢII SOCIALE

Copilul cu handicap grav beneficiază de:

 alocaţie de stat în condiţiile şi în cuantumul prevăzut

de lege, majorat cu 100%,

 buget personal complementar lunar, indiferent de veni-

turi în cuantum de 84 lei;

 indemnizatie de însotitor în cuantum de 450 lei sau

asistent personal;

 gratuitatea transportului interurban, la alegere, în

limita costului unui bilet la tren accelerat clasa a II-a,

cu autobuzele, în limita a 12 călătorii dus-întors pe an

calendaristic;

 gratuitate transport urban cu mijloace de transport în

comun de suprafaţă şi cu metroul.

Copilul cu handicap accentuat beneficiază de:

 alocaţie de stat în condiţiile şi în cuantumul prevăzut

de lege, majorat cu 100%, acordată de Direcţia de

Muncă;

 buget personal complementar lunar, indiferent de veni-

turi în cuantum de 63 lei;

 gratuitatea transportului interurban, la alegere, în

limita costului unui bilet la tren accelerat clasa a II-a,

cu autobuzele, în limita a 6 călătorii dus-întors pe an

calendaristic;

 gratuitate transport urban cu mijloace de transport în

comun de suprafaţă şi cu metroul.

Copilul cu handicap mediu beneficiază de:

 alocaţie de stat în condiţiile şi în cuantumul prevăzut

de lege, majorat cu 100%, acordată de Direcţia de

Muncă;

 buget personal complementar lunar, indiferent de veni-

turi în cuantum de 31 lei.

Copiii cu handicap de tip HIV/SIDA beneficiază de

o alocaţie lunară de hrană, calculată pe baza alocaţiei zil-

nice de hrană stabilite pentru consumurile colective din

unităţile sanitare publice.

Persoanele care au în îngrijire un copil cu handicap

beneficiază de

 Concediu până la împlinirea vârstei de 7 ani cu 450

lei lunar

PRINCIPALELE FACILITĂŢI

 Accesul gratuit în unităţile de

învăţământ normal sau special;

 masă şi cazare gratuite în

internatele şcolare.

 Studenţii cu handicap grav şi

accentuat beneficiază, la cerere, de

reducere cu 50% a taxelor pentru

cazare şi masă la cantinele şi

căminele studenţeşti.;

 Preşcolarii, elevii şi studenţii cu

handicap, împreună cu asistenţii

personali şi asistenţii personali

profesionişti, după caz, au dreptul la

locuri gratuite în tabere de odihnă, o

dată pe an, indiferent de forma de

învăţământ;

 şcolarizare la domiciliu sau patul de

spital pentru copiii cu handicap

nedeplasabili pe durata perioadei de

şcolarizare obligatorie, precum şi

pregătirea şcolară, indiferent de

locul în care persoana cu handicap

se află, inclusiv prin cadrele

didactice de sprijin/itinerante;

 gratuitate la bilete de intrare la

spectacole, muzee, manifestări

artistice şi sportive pentru copilul cu

handicap, precum şi persoana care îl

însoţeşte;

 credit a cărui dobândă se suportă din

bugetul de stat, prin bugetul

Autorităţii Naţionale pentru

Persoanele cu Handicap, pentru

achiziţionarea unui singur mijloc de

transport şi pentru adaptarea unei

locuinţe conform nevoilor individuale

de acces, cu condiţia plăţii la

scadenţă a ratelor creditului, pentru

familia sau persoana care are în

îngrijire cel puţin un copil cu

handicap grav ori accentuat.

Contact:

Adresa: str.Orhideelor, nr.2D, sect.6; Tel. 021.317.63.11, int. 235; Fax. 021.317.63.14

Prestaţii şi facilităţi pentru copiii cu

handicap în sectorul 6
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Iata vin colindatori în sectorul 6

În data de 18 decembrie

2008, orele 17.00, în incinta Plaza

România, Direcţia Generală de

Asistenţă Socială şi Protecţia

Copilului Sector 6 organizează în

beneficiul categoriilor sociale

defavorizate din sectorul 6 un

spectacol devenit tradiţional.

Bătrânii lipsiţi de suportul celor

dragi, persoanele cu handicap,

copiii fără părinţi sau proveniţi

din familii nevoiaşe, sunt invitaţii

acestei manifestări, care îşi propune să creeze o atmosferă de solidaritate şi

bucurie cu ocazia sărbătorilor de iarnă. În centrul spectacolului nostru se află

Corul Nostalgia, care va lansa cu acest prilej un nou album.

Corul Nostalgia este o un proiect, unic în ţară, al Direcţiei Generale de

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, menit să promoveze talentul

copiilor incluşi în sistemul de protecţie sau înscrişi la cursurile şcolilor din

sector. Pentru aceşti copii (multi dintre ei din familii destrămate sau sărace)

cea mai mare pasiune este muzica, iar Corul Nostalgia le-a oferit ocazia de a-şi

descoperi talentul şi de a-l perfecţiona. Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, copiii

au pregătit un spectacol în beneficiul acelor persoane care, asemeni lor, au

nevoie de un gest de încurajare.

De-a lungul timpului, Corul Nostalgia a cântat la festivalul Floare de Colţ,

la Gala Gesturilor de Suflet, precum şi în multe alte evenimente organizate cu

şi pentru copii.

Spectacolul din seara de 18 decembrie va fi centrat pe lansarea noului

album Nostalgia, “Iată vin colindători”, dedicat bătrânilor, copiilor defavorizaţi,

persoanelor cu handicap din comunitate, care vor primi cadouri de Crăciun din

partea organizatorilor şi a sponsorilor. Vedete precum Alb Negru, Nico,

Mihai Trăistariu, Mirabela Dauer şi Raul vor fi alaturi de Corul Nostalgia şi

vor susţine prin prestaţia lor acest eveniment caritabil. În ton cu intenţiile

spectacolului, fiecare vedetă va veni însoţită de un copil al cărui talent îl

promovează şi alături de care va urca pe scenă. Răzvan şi Dani - gazdele

evenimentului -, o trupa de umor, un grup de clovni şi unul de dans vor anima

atmosfera acestui eveniment la care vă aşteptăm pe toţi, joi, 18 decembrie,

orele 17.00, în incinta Plaza Romania.

Vine, vine Mos Craciun!

Primii fulgi de nea aduc în fiecare an bucuria

cadourilor. Pentru persoanele defavorizate, aflate în

evidenţa sa, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi

Protecţia Copilului Sector 6 a pregătit evenimente

surpriză, din care nu lipsesc darurile şi colindătorii. Fie că

este vorba de micuţii protejaţi în sistemul de asistenţă

maternală, de cei îngrijiţi în creşele din sector, de bătrănii

Centrului Sf. Nectarie, proaspăt inaugurat, sau de

persoanele cu handicap, toţi vor petrece cu bucurie ajunul

sărbătorii de Crăciun. Şi pentru că soseşte în numele

tuturor cetăţenilor sectorului 6, în sacul încărcat cu daruri

Moş Crăciun a pus şi urările dumneavoastră de “La mulţi

ani!”.


