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Din cuprins:

Adopţia - o decizie pentru

întreaga viaţă

Creşele din sectorul 6

Asistenţa juridică pentru

bătrânii din comunitate

“Patru lăbuţe” sprijină

copiii cu dizabilităţi din

sectorul 6

Recalcularea indemnizaţiei

pentru creşterea copilului

Ajutoare europene în

beneficiul celor mai

defavorizate persoane din

sectorul 6

Asistenţă socială 6

Oamenii sunt grija noastră!

Cele mai multe persoane consideră

copiii drept condiţie a unei vieţi împlinite şi

la un moment dat îşi propun să aibă copii.

Pentru persoanele sau cuplurile care nu pot

avea copii pe cale biologică există opţiunea

adopţiei. Procedura adopţiei oferă totodata

copilului lipsit de dragostea şi îngrijirea

parinţilor săi naturali, o şansă de a duce o

viaţă normală, în sânul unei familii care îl

iubeşte. Dar este important de ştiut că

adoptarea unui copil este un proces juridic şi

metodologic complex, iar integrarea copilului

adoptat în noua sa familie implică o serie de

dificultăţi psihologice care nu pot fi ignorate.

(continuare în paginile 4-5)

Anul 2009 a debutat în sectorul 6

cu inaugurarea unei şcoli pentru cei

mari. Direcţia Generală de Asistenţă

Socială şi Protecţia Copilului Sector

6 a demarat un proiect dedicat

părinţilor care întâmpină dificultăţi

în relaţionarea cu proprii copii. Ideea

proiectului a apărut în urma

experienţei acumulate de specialiştii

Serviciului Delincvenţă Juvenilă şi

Asistenţa Copiilor Străzii, în

activitatea lor cu copiii care prezintă

tulburări de comportament. S-a

observat că devianţa

comportamantală a unui adolescent

este de multe ori corelată cu

probleme de comunicare şi

înterrelaţionare în cadrul familiei

din care acesta provine

Astfel, s-a constatat că problemele

adolescenţilor sunt consecinţe ale lipsei

de comunicare dintre ei şi adulţii care îi

educă şi îi îngrijesc. Scopul proiectului îl

reprezintă optimizarea relaţiilor de

familie prin organizarea unor întâlniri în

cadrul cărora părinţii sunt învaţaţi sa

comunice cu proprii lor copii.

Proiectul se adresează în

principal părinţiilor ai căror copii intră în

adolescenţă, perioadă de transformări

majore din punct de vedere psiho-

emoţional, transformări care

influenţează raporturile cu părinţii,

modifică dinamica relaţiilor existente în

familie, fac din copil o persoană cu

autonomie mult mai mare, capabil de a

face propriile alegeri şi de a acţiona.

Întâlnirile se vor desfăşura

săptămânal, în cadrul Şcolii Generale

numarul 279. Temele abordate pe

parcursul acestor întâlniri vor atinge

subiecte precum comunicarea şi relaţia

părinte – copil, trecerea la adolescenţă,

adolescenţă şi adaptarea la această

perioadă, orientare şcolară şi socio-

profesională, locul şi rolul pe care îl

ocupă copilul în familie din perspectiva

trecerii într-o nouă etapă de dezvoltare.

O ŞCOALĂ PENTRU FAMILIE

ÎN SECTORUL 6

ADOPTIA
- o decizie pentru întreaga vIATA -

“ASISTENŢĂ SOCIALĂ 6” este un buletin informativ lunar, care se distribuie GRATUIT.

Citeşte-l şi oferă-l la rândul tău! Ajută şi tu la răspândirea lui în comunitate!



P A G I N A 2

Direcţia Generală de Asistenţă Socială

şi Protecţia Copilului Sector 6 este implicată

activ în dezvoltarea sistemului de îngrijire şi

educaţie timpurie a copiilor din comunitate,

plecând de la premisa ca primii paşi în viaţa

copilului sunt cei mai importanţi pentru o dez-

voltare armonioasă a acestuia.

În sectorul 6 al capitalei funcţionează

3 creşe dedicate copiilor cu vârsta cuprinsă între 1 şi 3 ani, creşe coordonate

începând din anul 2006 de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia

Copilului Sector 6.

Încă de la preluarea celor 3 creşe din sector, DGASPC Sector 6 a

demarat un amplu program de modernizare atât a infrastructurii, cât şi a

serviciilor de îngrijire şi educaţie oferite celor peste 600 de copii care

frecventează anual cele trei locaţii.

Creşa Militari, Creşa Drumul Taberei şi Creşa nr.13 oferă servicii

specializate de îngrijire şi supraveghere a copiilor în vârstă de 1 an până la 3

ani, asigurând supravegherea stării de sănătate şi de igienă a copiilor, un

program de educaţie timpurie adecvat vârstei, nevoilor şi potenţialului de

dezvoltare al copilului. Serviciile sunt asigurate de personal medical calificat

cu specialitate în pediatrie – puericultură şi competenţe în psihologia copilului

1-3 ani. Creşele sunt organizate în grupe de zi a câte 20 de locuri, copiii fiind

repartizaţi în funcţie de vârstă. Copiii primesc patru mese zilnice şi au program

de somn în fiecare zi.

Creşa este o structură care oferă servicii sociale specializate pentru creşterea,

îngrijirea şi educarea timpurie a copiilor. Studiile în domeniu arată că în primii trei ani

de viaţă se pun bazele dezvoltării intelectuale, emoţionale, psihologice şi sociale ale

unui copil.

Cu ajutorul creşei copilul intră foarte devreme într-o comuni-

tate şi, crescând printre copii de aceeaşi vârstă, va deveni un

preşcolar, apoi un şcolar sociabil, cu reflexe sociale deja for-

mate şi cu un comportament adecvat în public.

Beneficiarii serviciilor acordate de creşă sunt copiii cetăţ-

enilor români, ai căror părinţi sau susţinători legali sunt

salariaţi, în perioade de studii sau şomeri, cu domici-liul sau

reşedinţa în România şi copiii cetăţenilor altor state cu domi-

ciliul sau aflaţi temporar pe teritoriul României.

Cresele din sectorul 6

“Ca mamă şi ca persoană

care lucrează direct cu

oamenii, acord o deosebită

importanţă sistemului de

îngrijire a copilului mic.

Acesta reprezintă primul

contact cu societatea,

colectivitatea, din viaţa

copiului, o etapă definitorie

pentru dezvoltarea lui.

De aceea, incercăm să le

oferim micuţilor din sectorul

6 şi părinţilor lor tot suportul

de care au nevoie.Credem

că eforturile noastre sunt pe

deplin răsplătite, dar suntem

conştienţi că mai sunt multe

de făcut pentru a corela

sistemul de îngrijire timpurie

a copilului cu cel preşcolar,

în beneficiul copiilor noştri.”

Gabriela Schmutzer

Director Executiv Adjunct

DGASPC Sector 6
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Creşa Militari oferă un program de zi de la ora

06.00 la ora 18.00 şi un program săptămânal de luni

până vineri, în principal pentru micuţii din cartierul

Militari.

Adresă: Str. Estacadei Nr. 13, Sector 6 Bcureşti

Telefon / Fax: 021 434 27 70.

Adresă e-mail: creşamilitari@yahoo.com

Creşa Drumul Taberei are în grijă copii atât în

program de zi prelungit, de la ora 06.00 până la ora

19.00, cât şi în program săptămânal, de luni până

vineri.

Adresă: Aleea Compozitorilor nr.18 , sector 6,

Bucureşti

Telefon /fax 021 413 30 15

Adresă e-mail: creşadrumultaberei@yahoo.com

Actele necesare pentru înscrierea în

creşele din sectorul 6 sunt următoarele:

 Adeverinţe de salariaţi ale părinţilor /

reprezentanţilor legali;

 Certificat naştere copil (original şi copie);

 Carte de identitate părinţi (original şi

copie);

 Cerere tip de înscriere;

 Fişă medicală copil;

 Adeverinţe medicale părinţi.

Formularele de înscriere se ridică de la sediul

fiecărei creşe şi sunt următoarele: cerere de înscriere

în creşă şi fişă medicală tip pentru înscrierea

copilului în colectivitate.

Creşa 13 oferă servicii de zi pentru copii, iar

la solicitarea părinţilor se poate crea un program

flexibil prelungit, determinat de programul de lucru al

acestora.

Adresă: Aleea Crăieşti, Nr. 1, Sector 6, Bucureşti

Tel./fax: 021 444 28 76

Adresă e-mail: cresatreisprezece@yahoo.com

Creierul uman începe să se

dezvolte la câteva săptămâni după

concepere.

Studiile au arătat că, după ce se

naşte, ritmul dezvoltării abilităţilor

cognitive ale copilului este cel mai

rapid în primii trei ani de

viaţă.

CREŞA DRUMUL TABEREI
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Etapele adoptiei nationale

PASUL I: Copil adoptabil
Un copil poate fi adoptat doar după ce instanţa de judecată a deschis procedura adopţiei înterne, iar hotărârea a rămas definitivă şi

irevocabilă. Din acel moment copilul devine adoptabil, iar profesioniştii DGASPC pot începe demersurile de identificare a celei mai potrivite
familii adoptatoare pentru copilul respectiv.

PASUL II: Depunerea cererii
Orice persoană/familie, care domiciliază legal pe raza sectorului 6 şi care doreşte să adopte un copil, depune la DGASPC sector 6 o

cerere în acest sens, însoţită de anumite acte/documente menţionate în lege (cazier judiciar, adeverinţă medicală, caracterizări de la locul de
muncă, motivaţia de a adopta, şi aşteptările în legătură cu copilul pe care ar dori să îl adopte, dovada spaţiului, dovada veniturilor, etc.).

PASUL III: Procesul de evaluare
Procesul de evaluare cuprinde: evaluarea socială, evaluarea psihologică şi pregătirea în vederea asumării în cunoştinţă de cauză a

rolului de părînte.
În urma evaluării şi pregătirii persoanei/familiei, specialiştii iau decizia acordării sau neacordării atestatului de persoană/familie aptă să

adopte.

PASUL IV: Includerea fiecărei familii atestate în evidenţa DGASPC, precum şi în lista centralizată la nivel naţional de către Oficiul
Roman pentru Adoptii.

Persoana/familia atestată ca aptă să adopte va fi inclusă atât în evidenţa DGASPC, cât şi în lista centralizată la nivel naţional de către
Oficiu.

Din acest moment, familia va aştepta potrivirea cu un copil adoptabil pe care DGASPC consideră că respectiva familie îl poate creşte şi
educa. Trebuie mentionat ca demersurile DGASPC se fac pornind de la nevoile şi particularităţile copilului.

PASUL V: Stabilirea compatibilităţii între copil şi familia/persoana potenţial adoptatoare
Procesul de stabilire a compatibilităţii dîntre copil şi persoană/familie constă în identificarea şi selectarea celei mai potrivite persoane/

familii căreia îi poate fi încredinţat un copil în vederea adopţiei.
Dacă în urma acestui demers nu poate fi identificată o familie care să răspundă nevoilor copilului adoptabil şi care să domicilieze în

judeţul/sectorul de domiciliu al copilului, DGASPC solicită de la Oficiu lista centralizată a familiilor/persoanelor apte să adopte.

PASUL VI: Încredinţarea în vederea adopţiei
Ca urmare a parcurgerii etapei de potrivire/stabilire a compatibilităţii dîntre copil şi familia adoptatoare, la propunerea profesioniştilor

DGASPC, instanţa judecătorească încredinţează copilul în vederea adopţiei pentru o perioadă de 90 de zile. În acestă perioadă, DGASPC
efectuează vizite la domiciliul familiei în vederea monitorizării evoluţiei copilului şi relaţiilor dîntre copil şi familie, întocmind în acest sens
rapoarte bilunare.

PASUL VII: Încuviinţarea adopţiei
La sfârşitul perioadei de încredinţare în vederea adopţiei, profesioniştii DGASPC elaborează un raport final care se transmite instanţei

de judecată competente; acest raport cuprinde concluziile cu privire la evoluţia relaţiilor dintre copil şi persoana/familia adoptatoare, precum şi
propunerea de încuviinţare a adopţiei. Instanţa de judecată încuviinţează adopţia luând în considerare propunerea DGASPC de la domiciliul
copilului monitorizează trimestrial, pentru o perioadă de 2 ani, evoluţia copilului în cadrul familiei adoptatoare. În acestă perioadă, profesioniştii
DGASPC vor furniza şi vor asigura accesul copilului şi familiei la serviciii post-adopţie, în funcţie de nevoile identificate.

Conditiile juridice ale adoptiei:

 adopţia se încheie numai dacă este în interesul superior al

copilului,

 copilul poate fi adoptat până la împlinirea vârstei

majoratului civil,

 persoana majoră poate fi adoptată numai dacă adoptatorul

sau familia adoptatoare a crescut-o în timpul minorităţii

sale,

 în cadrul procedurii de adopţie se iau măsurile necesare

pentru ca fraţii să fie încredinţaţi împreună,

 copilul, respectiv majorul, nu poate fi adoptat de mai mulţi

adoptatori nici simultan, nici succesiv,

 adopţia între fraţi este interzisă,

 adopţia a doi soţi sau foşti soţi de către acelaşi adoptator

sau familie adoptatoare, precum şi adopţia între soţi sau

foşti soţi sunt interzise,

 pot adopta numai persoanele care au capacitate deplină

de exerciţiu şi care sunt cu cel puţin 18 ani mai în vârstă

decât cel pe care doresc să îl adopte. Persoanele cu boli

psihice şi handicap mental nu pot adopta,

 adoptatorul sau familia adoptatoare trebuie să

îndeplinească garanţiile morale şi condiţiile materiale

necesare dezvoltării depline şi armonioase a personalităţii

copilului, condiţii care se atestă de autorităţile competente,

 consimţământul la adopţie trebuie să fie dat în faţa

instanţei judecătoreşti de către:

 părinţii fireşti ai copilului sau, după caz, tutorele

copilului ai cărui părinţi fireşti sunt decedaţi,

necunoscuţi, declaraţi morţi sau dispăruţi ori puşi

sub înterdicţie, în condiţiile legii,

 copilul care a împlinit vârsta de 10 ani,

 adoptatorul/familia adoptatoare(dacă persoana care

doreşte să adopte este căsătorită, este necesar şi

consimţământul soţului/soţiei).

ADOPTIA - o decizie pentru întreaga viata
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Identitatea copilului adoptat
Orice copil care începe o viaţă nouă alături de o nouă familie, poartă cu sine propriul

său trecut. Trecutul unui copil este o parte inseparabilă a lui, este identitatea lui şi

orice pierdere a identităţii, indiferent de vârstă, crează confuzie şi afectează echilibrul

emoţional. Dacă de exemplu unui copil nu i se spune, la momentul potrivit, adevărul

privind faptul ca este adoptat, el va creşte într-un mediu în care cinstea şi sinceritatea

îşi pierd valoarea pe parcurs. Într-o astfel de situaţie, un copil creşte fără a şti de unde

vine, de ce a trebuit să plece din familia biologică, cu cine seamănă, şi este posibil ca,

în timp, toate aceste lucruri să-i provoace tulburări comportamentale atât în timpul

copilăriei cât şi ulterior, în viaţa de adult. Potenţialii adoptatori trebuie să demonstreze

că înţeleg şi acceptă nevoile copilului în ceea ce priveşte relaţia sa cu trecutul său.

Schimbări în sistemul familial
Intrarea unui nou membru în cadrul unei familii este o schimbare critică în viaţa acesteia şi presupune

întotdeauna un proces de potrivire şi acomodare. Asemenea schimbări nu sunt limitate la familiile adoptive, dar când un

membru este adăugat prin adopţie apar factori unici care pot crea dificultăţi. O familie adoptivă este mai vulnerabilă la

aceste schimbări pentru că legătura dîntre copilul adoptat şi familia adoptivă este mai sensibilă.

Un bebeluş adoptat are un statut special. Acest copil reprezintă împlinirea unei dorinţe dar semnifică totodată

şi un eşec, anume neputinţa părinţilor de a avea copii prin propriile mijloace. Din acest motiv, părinţii tind să dezvolte

sentimente contradictorii faţă de copilul adoptat, fapt care nu trebuie subestimat. Nerezolvat la timp, acest conflict

emoţional poate duce la conflicte în sânul familiei precum şi la o dezvoltare psihică necorespunzatoare a copilului.

Un copil mai mare care vine într-o familie adoptivă tinde să-şi păstreze rolurile care i-au fost atribuite în alte

familii. Dar rolul sau rolurile pot aparţine deja altui membru al noii familii; ori poate fi un rol care nu se integrează în

sistemul familial al noii famili; sau poate fi un rol pe care copilul l-a practicat într-o familie anterioară disfuncţională, ca

un mijloc de protecţie sau control, şi care nu este potrivit într-o familie care funcţionează normal.

Ori noua familie a copilului va tinde să elimine tot ceea ce este perceput ca străin şi crează disconfort.

Schimbările din sistemul familial, necesare integrării unui copil, îi poate face pe membrii existenţi să se alieze împotriva

copilului adoptat şi (conştient sau inconştient) să dezvolte o atitudine suspicioasă faţă de copil. Când noul membru este

un copil prin naştere, puterea legăturii naşterii lucrează pentru a ţine copilul în interiorul sistemului, până când familia

poate face adaptările necesare. Dar copilul adoptat este văzut uneori ca fiind mai „străin” decât copilul născut în

familie, şi de aceea este mai vulnerabil în a fi respins.

Dacă membrii familiei adoptive sunt conştienţi de propria lor dinamică în acest sistem şi de rolul sau rolurile pe

care copilul le-a jucat în familiile dinainte, integragrea copilului în noua familie se va petrece fără conflicte majore iar,

pe teremen lung, capacitatea de adaptare proprie fiecărui individ îşi va produce efectul scontat, sistemul familial

devenind unul armonios. Adopţia, ca proces care durează toată viaţa, trebuie asumată în totalitate, cu efectele pozitive

şi negative pe care le generează.

Rodica Neagoe

Psiholog - Serviciul Adopţii şi Postadopţii

ce ar trebui sa stie persoanele potential adoptive ?
- sfatul psihologului -

ADOPTIA - o decizie pentru întreaga viata

LIPSIŢI DE OCROTIREA PĂRINŢILOR

Direcţia Generală de

Asistenţă Socială şi Protecţia

C o p i l u l u i S e c t o r 6

m o n i t o r i z e a ză p e r i o d i c

aproximativ 400 de copii din

sector ai căror părinţi sunt

plecaţi la muncă în străinătate.

Din verificările efectuate

de asistenţii sociali,

s-a constatat că majoritatea

copiilor au fost lăsaţi în grija

rudelor şi nu s-au înregistrat

situaţii deosebite de natură să pericliteze

dezvoltarea lor.

În conformitate cu prevederile

Ordinului 219/2006 al Autorităţii Naţionale

pentru Protecţia Drepturilor Copilului, părinţii

care pleacă la muncă în strainătate sunt

obligaţi să informeze direcţia pentru protecţia

copilului de la domiciliu. Totodată, rudele,

vecinii, cadrele didactice, medicii de familie

şi administratorii de bloc care au cunostinţă

despre copii ai căror părinţi sunt plecaţi la

muncă în străinătate, au obligaţia să

inştiinţeze protecţia copilului de la domiciliul

acestuia. Pe această cale invităm persoanele

care cunosc asemenea situaţii din sectorul 6

să ne informeze la dgaspc6@yahoo.com sau la

tel. /fax: 0213176311, int. 236, 02131476314.
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Pe parcursul anului 2008, specialiştii Direcţiei

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6,

au consiliat 101 bătrâni în vederea încheierii de contracte de

înstrăinare a locuinţei cu clauză de întreţinere şi uzufruct

viager.

Pentru a beneficia de asistenţă este necesar ca

persoanele care se află în situaţii similare să se adreseze

Serviciului Asistenţă Persoane Vârstnice din cadrul DGASPC

sector 6 pentru întocmirea unui dosar. Acesta trebuie sa

conţină următoarele documente (în original şi copii xerox):

carte/buletin de identitate, talon de pensie, certificat medical

eliberat de medicul psihiatru (din care să reiasă că persoana

are discernământ şi poate încheia acte juridice), contractul

locuinţei, acte de identitate ale persoanei care urmează să ia

în îngrijire bătrânul, adeverinţa de venit şi declaraţia acesteia

că se obligă să respecte clauzele contractului şi uzufructul.

Clauzele se referă la îngrijirea bătrânului, asigurarea de hrană,

îmbrăcăminte şi medicamente şi la suportarea cheltuielilor de înmormântare, în cazul decesului

bătrânului. La cererea părţilor contractul poate conţine şi alte clauze.

Pentru informaţii suplimentare, persoanele interesate se pot adresa la telefon/fax:

021/7457237sau la sediul Serviciului Asistenţă Persoane Vârstnice din Drumul Sării nr. 2, sector 6,

Bucuresti, Staţie RATB – Năbucului, Linii: 96, 139, 635.

De asemenea, pot accesa site-ul instituţiei la adresa www.asistentasociala6.ro sau pot solicita

informaţii on line la dgaspc6@yahoo.com.

Asistenta j uridica pentru batrânii din comunitate

“Deşi legislaţia în vigoare oferă mecanisme de protecţie a persoanelor vârstnice, de foarte

multe ori aflăm din presă sau de la cunoştinţe despre bătrâni care au fost înşelaţi de opor-

tunişti şi au rămas pe drumuri, fără niciun sprijin, fără un acoperiş deasupra capului. Nu

de puţine ori îi vedem pe aceşti bătrâni cerşind pe la colţuri, dormind în locuinţe improvi-

zate, petrecându-şi ultimele clipe de viaţă în sărăcie şi umilinţă. Pentru a preveni astfel de

situaţii, asistenţii sociali şi juriştii noştri sprijină persoanele vârstnice din sectorul 6 la

încheierea actelor notariale prin care îşi înstrăinează bunurile imobile, prin care incheie

contracte de vânzare-cumpărare, de donaţie sau de garantare cu imobilul pe care îl au în

proprietate. Acelaşi sprijin îl acordăm şi la încheierea de contracte cu clauze de întreţinere

şi uzufruct viager. Bătrânii sunt consiliaţi cu privire la demersurile pe care trebuie să le

facă atunci când încheie acte, la consecinţele semnării unor documente care privesc

înstrăinarea bunurilor lor. De asemenea, sunt asistaţi la notariat în momentul semnării

acestor documente. Este important pentru noi ca bătrânii să ştie că pot fi consiliaţi, asistaţi

pentru protecţia lor şi a bunurilor lor.”

Alina Simion

Director Executiv Adjunct

Direcţia Protecţie Socială
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Creţu şi Ionuţ

Ionuţ este un băieţel de 5 ani care trăieşte în Centrul pentru
Copiii cu Dizabilităţi Sf. Andrei, din sectorul 6. Aici a avut ocazia să-l
cunoască pe Creţu, unul dintre câinii de terapie ai proiectului “Câini
pentru Oameni”. La prima întâlnire a celor doi, Ionuţ nu putea să
vorbească, însă după mai multe “şedinţe” cu Creţu starea lui s-a
îmbunătăţit. Dacă înainte nu vorbea deloc, acum el îl strigă pe Creţu şi,
chiar dacă nu-i pronunţă numele corect, îi comandă să facă sărituri şi
construieşte pentru el obstacolele peste care acesta urmează să sară.

Activităţile cu Creţu sunt pentru Ionuţ o şansă de progres.
Hrănirea câinelui cu bucăţi uscate de hrană îl ajută să înveţe să
numere, iar găletuşele folosite de Creţu pentru a găsi mingea îi permit
lui Ionuţ să invete numele pentru diverse culori. Dacă în urmă cu 3 luni,

când echipa VIER PFOTEN - Câini pentru Oameni - a început să lucreze cu Ionuţ, el nu era capabil
să se concentreze aproape deloc pentru mai mult de 40 de secunde, acum este un elev receptiv care
face zilnic progrese.

Pare de necrezut ca un căţel să reuşească acolo unde oamenii dau greş. Însă proiectul Câini pentru

oameni, lansat de Organizaţia Vier Pfoten în 2004 şi derulat din 2007 în parteneriat cu Direcţia Generală de

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, are în spate studii de specialitate şi o tradiţie occidentală

solidă. Adesea, pacienţii care suferă de dizabilităţi emoţionale comunică mai uşor cu animalele decât cu

oamenii, iar această relaţie specială creată între om şi animal asigură succesul terapiei asistate de animale.

Valoarea terapeutică a unui animal constă în abilitatea sa de a aborda

oamenii într-o manieră imparţială, necondiţionată, fără a judeca persoana după

vreun criteriu, aşa cum fac oamenii de obicei.

În lucrul cu copiii Centrului Sf. Andrei din sectorul 6, terapia constă în întâlniri

regulate între câini, însoţiţi de instructori, şi copii din instituţie, întâlniri aflate

sub supravegherea îngrijitorilor şi psihopedagogilor centrului; de asemenea, doi

psihologi monitorizează şi coordonează permanent starea celor mici.

Fiecare copil care participă în program este vizitat de două ori pe

săptămână timp de o oră de câinele "lui" şi de un instructor. În timpul acestor

întâlniri au loc activităţi fără potenţial de eşec pentru copii, pentru a le reda

acestora aprecierea de sine. De exemplu, învaţă cum să hrănească şi să

recompenseze câinele, urmărindu-se ca prin întermediul legăturii cu acesta,

copilul să invete de fapt să se adapteze la situaţiile cotidiene.

Psihologii au observat, în timp, un progres important în comportamentul

copiilor în urma acestor şedinţe. Ei acţionează cu mai multă încredere, au o mai

mare capacitate de concentrare, sunt mai puţin agresivi şi îşi iau foarte în

serios îndatoririle faţă de animal.

Succesul Proiectui “Câini pentru oameni” în cadrul Centrului pentru Copii cu Dizabilităţi Sf. Andrei va

conduce la extinderea acestui tip de servicii şi pentru alte categorii de persoane cu probleme emoţionale din

sectorul 6.

“Patru LAbute” sprijina copiii cu dizabilitati
din sectorul 6

Photo copyright VIER PFOTEN

Photo copyright VIER PFOTEN
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Recalcularea indemnizaţiei pentru creşterea copilului

Începând din luna februarie, cetăţenii cu domiciliul legal pe raza sectorului 6 pot depune cererile pentru

recalcularea indemnizaţiei pentru creşterea şi ingrijirea copilului, pentru persoanele aflate în plata indemnizaţiei de

600 lei/lună, şi la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, la Serviciul Alocaţii şi

Indemnizaţii, situat în strada Drumul Taberei nr. 18, program de lucru – Luni, Marţi, Joi : 08.00-16.30, Miercuri : 08.00 -

18.30, Vineri : 08.00 – 14.00, în baza unui protocol încheiat între Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale,

Agenţia de Prestaţii Sociale a Municipiului Bucureşti şi DGASPC Sector 6.

Actele necesare pentru cei care solicită recalcularea indemnizaţiei de creştere a copilului (85% din media

veniturilor realizate în ultimile 12 luni anterioare naşterii copilului) sunt: cerere, copie act de identitate solicitant, copie

certificat de naştere copil, adeverinţa în original cu veniturile nete realizate în ultimile 12 luni anterioare naşterii

copilului.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 informează totodată că cererile pentru

recalcularea indemnizaţiei pot fi depuse până la data de 30 iunie 2009.

Mai multe informaţii legate de obţinerea indemnizaţiei pentru creşterea copilului, precum şi despre alte noutăţi

legislative se găsesc pe pagina web a DGASPC Sector 6 www.asistentasociala6.ro.

Ajutoare europene în beneficiul celor mai defavorizate persoane

din sectorul 6

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 a demarat la nivelul sectorului o acţiune de

distribuire a unor produse alimentare de bază, destinate persoanelor cu dificultăţi financiare din comunitate. Acţiunea

urmează prevederile Hotărârii de Guvern nr.410/2008 şi se înscrie în Programul european de furnizare a produselor

alimentare în beneficul celor mai defavorizate persoane (PEAD).

La nivelul sectorului 6 există 912 beneficiari care se înscriu în criteriile de acordare, din categorii de persoane

precum beneficiari de venit minim garantat sau persoane înscrise la cantinele de ajutor social.

Procesul de distribuire se află în derulare, pentru fiecare beneficiar fiind disponibile 21 kg de făină şi 6 kg de zahăr,

distribuite prin întermediul Serviciului de Ajutor Social din cadrul DGASPC Sector 6.

ASISTENŢĂ SOCIALĂ 6 este

un buletin informativ lunar,

care se distribuie GRATUIT.

Citeşte-l şi oferă-l la

rândul tău!

Ajută şi tu la răspândirea

lui în comunitate!


