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Asistenţă socială 6

Oamenii sunt grija noastră!

Minunea Învierii lui Hristos este întâmpinată pretudindeni cu gesturi de compasiune şi

solidaritate. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 a pregătit

pentru beneficiarii săi, persoane defavorizate, cadouri şi evenimente artistice dedicate acestui

moment. La aceste eforturi au contribuit parteneri publici sau privaţi, alături de care ne dorim ca

Sărbătorile Pascale să însemne un prilej de pace şi bucurie pentru toţi locuitorii din sector. Hristos

a înviat!

(continuare în pagina 5)

În ziua de 1

aprilie 2009, Centrul

Creştin Bucureşti a

găzduit inaugurarea

unei noi cantine

sociale în sectorul 6.

Dedicată persoanelor

n e v o i a ş e d i n

comunitate, Cantina

Socială Harul este

rodul parteneriatului

d i n t r e D i r e c ţ i a

Generală de Asistenţă

Socială şi Protecţia

Copilului Sector 6 şi o

asociaţie creştină. Alături de

numeroşi ziarişti, la manifestare au

participat reprezentanţi ai celor două

instituţii partenere, invitaţi, dar şi

mulţi dintre viitorii beneficiarii

meselor pe care cantina le oferă

gratuit.

Discursurile de inaugurare au

subliniat necesitatea acestui

proiect în contextul socio-economic

actual, dar şi spiritul creştin care a

stat la baza iniţierii lui. Vorbind în

numele autorităţii locale a Sectorului

6, primarul Cristian Poteraş a amintit

importanţa parteneriatelor public-

private în domeniul asistenţei

sociale, dar şi responsabilitatea ce

revine persoanelor marginalizate în

depăşirea situaţiei de criză în care se

găsesc.

Situată în Str. Rasăritului nr.

59, sector 6, cantina socială Harul

beneficiază de 75% finanţare de la

bugetul local al Sectorului 6, restul

banilor necesari funcţionării sale

provenind din fonduri private.

Prin parteneriatul dintre Direcţia

Generală de Asistenţă Socială şi

Protecţia Copilului Sector 6 şi Centrul

Creştin Bucureşti, un număr de 150 de

persoane nevoiaşe vor beneficia zilnic de

o masă caldă în cadrul cantinei proaspăt

inaugurate.

O NOUĂ CANTINĂ SOCIALĂ ÎN SECTORUL 6

Publicaţia ASISTENŢĂ SOCIALĂ 6 este un buletin informativ al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi

Protecţia Copilului Sector 6, apare lunar şi se distribuie GRATUIT cetăţenilor.
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Hristos A Înviat!
Cu ajutorul lui Dumnezeu, săvârşind călătoria Postului Mare, am ajuns să sărbatorim

din nou împreună, în gând, în rugăciune şi în meditaţie, Sărbătoarea Sărbătorilor,

evenimentul culminant al istoriei mântuirii, şi anume Învierea Domnului. Precum în

dimineaţa Învierii mironosiţele au vestit Ierusalimului că “Hristos a înviat”, tot aşa, în fiecare

primăvară, într-o Duminică dimineaţa, Biserica readuce aminte tuturor creştinilor din lume că

evenimentul Învierii a avut într-adevar loc şi că el a încununat, aşa cum se cuvenea, lucrarea

Domnului pe pământ, sub chip de om.

Cântăm cu bucurie nestăpânită, repetată şi iar repetată: Hristos a înviat din morţi, cu

moartea pe moarte călcând şi celor din morminte viaţă dăruindu-le. În loc de orice salut,

trasmitem fraţilor cu care ne întâlnim vestea cea mare: “Hristos a înviat!”, iar ei ne-o confirmă

cu acelaşi entuziasm: “Adevărat a înviat!”. Bucuria învierii, care provine din înţelesul

adevăratului Paşte (trecerea din moarte la viaţă), se fundamentează, aşadar, pe adevărul că cel

ce crede în Hristos şi aparţine trupului său tainic, Biserica, “chiar dacă va muri, va trăi. Căci

oricine trăieşte şi crede în Mine nu va muri în veac.” (Ioan XI, 25).

Ne-am învrednicit mai adevărat să vedem cu ochii inimilor, luminaţi de credinţă, cum

răsare primăvara duhovnicească. Pentru că întunericul se duce şi lumina cea adevarată începe

să răsară, cum de altfel spune şi poetul:

Prin pomi e ciripit şi cânt,

Văzduhu-i plin de –un roşu soare

Şi sălciile-n altă floare.

E pace-n cer şi pe pământ.

Răsuflul cald al primăverii

Adus-a zilele-nvierii

(G. Coşbuc)

Pentru noi, zilele Învierii aducătoare de

lumina vieţii, izvorâtă din învierea cea din morţi,

primăvara dulce a sensului existenţei omeneşti,

răsar doar prin asceza ascultării de Dumnezeu, prin pocăinţă şi prin credinţa în înviere.

Lumânarea purtată în mâinii de fiecare creştin, la Înviere, aminteşte şi de lumânarea primită la

Botez, care este simbolul trecerii de la întuneric la lumină.

În aceste zile de Sfântă Sărbătoare a Sfintelor Paşti, să ne bucurăm de prezenţa iubitoare şi

sfinţitoare a lui Hristos Cel Înviat în sufletele şi în casele noastre. Să-l preamărim

mulţumindu-I pentru binecuvântarea şi pacea pe care ni le dăruieşte când Îl căutam pe El.

Saăbătoarea Învierii Domnului să ne încălzească inimile, să ne lumineze minţile şi să ne

binecuvânteze viaţa tuturor cu darurile ei cele bogate şi în acest an şi în toată vremea vieţii

noastre.

Adevărat a Înviat!
Bogdan Stănoi, absolvent al Facultăţii de Teologie,

asistent social în cadrul DGASPC Sector 6
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Continuare din pag.1

Serviciile cantinei se acordă pe o perioadă de cel mult 90 de zile pe an, categoriile de beneficiari fiind

următoarele:

- copiii în varstă de până la 18 ani, aflaţi în întreţinerea acelor familii al căror venit net mediu lunar pe o

persoană în întreţinere este sub nivelul venitului net lunar, pentru o persoană, luat în calcul la

stabilirea ajutorului social;

- tinerii care urmează cursuri de zi la instituţiile de învăţământ ce functionează în condiţiile legii, până la

terminarea acestora, dar fără a depaşi vârsta de 25 de

ani, respectiv 26 de ani în cazul celor care urmează

studii superioare cu o durată mai mare de 5 ani şi care

provin din familii defavorizate;

- persoanele care beneficiază de ajutor social sau de alte

ajutoare acordate în condiţiile legii şi al căror venit

este de până la nivelul salariului minim lunar pe

economie. pentru o persoană singură, luat în calcul la

stabilirea ajutorului social;

- pensionarii al căror venit nu depăşeşte 600 lei lunar pe

membru de familie;

- persoanele care au împlinit vârsta de pensionare, aflate

într-una dintre următoarele situaţii: sunt izolate social,

nu au susţinători legali, sunt lipsite de venituri;

- persoane cu handicap al căror venit nu depăşeşte salariul mediu net lunar pe economie pe membru de

familie;

- orice persoana care, temporar, nu realizeaza venituri.

În interiorul aceleiaşi locaţii, beneficiarii de cantină socială vor mai primi servicii de consiliere

familială, şedinţe de consiliere psihologică sau de consiliere pentru orientarea profesională, în scopul

depăşirii situaţiei de criză.

Cantina funcţionează zilnic în intervalul orar 13.00 – 15.00. Persoanele interesate se pot adresa Ser-

viciului Prevenirea Marginalizării Sociale din Str. Drumul Sării nr. 2, sector 6, telefon/fax: 0214103020.

O şansă la incluziune socială pentru persoanele cu handicap din sectorul 6

“Rază de lumină” este numele unui nou proiect derulat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi

Protecţia Copilului sector 6, împreună cu Asociaţia Umanitară Equilibre, în beneficiul persoanelor cu

dizabilităţi.

Proiectul “Rază de lumină”, care îşi propune să atragă persoanele cu handicap în diferite

activităţi de terapie ocupaţională, debutează în această săptămână cu un curs de olărit în

cadrul Centrului de Consiliere Psihosocială Persoane cu Dizabilităţi. Cursurile se adresează

în principal persoanelor cu handicap vizual şi se vor desfăşura sub îndrumarea unui

instructor în olărit, fiind axate pe realizarea unor modelaje din lut şi argilă ce vor fi expuse

ulterior în sediile D.G.A.S.P.C. Sector 6, precum şi în holul Primăriei sectorului 6.

Proiectul „Rază de lumină” oferă persoanelor cu dizabilităţi, aflate permanent în risc de

excluziune socială, o şansă de a-şi descoperi şi dezvolta atât aptitudinile lucrative cât

şi abilităţile de comunicare cu semenii lor.

Persoanele interesate se pot adresa la Centrul de Consiliere Psihosocială

Persoane cu Dizabilităţi, Bd. Uverturii nr. 89, Bl. P16, parter (intrarea prin spatele blocului),

Tel: 021.434.83.88.

Centrul de Consiliere Psihosocială Persoane cu Dizabilităţi mai oferă:

Consiliere psihologică individuală sau de grup

Grupuri terapeutice

Suport juridic şi familial

Susţinere în demersurile de angajare

O NOUĂ CANTINĂ SOCIALĂ ÎN SECTORUL 6
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În primele luni ale lui 2009, DGASPC Sector 6 a

solicitat finanţare pentru 2 proiecte în cadrul Programului

Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative.

Iniţiativa se înscrie în strategia instituţiei noastre

privitoare la extinderea parteneriatelor cu organisme

nonguvernamentale şi atragerea de fonduri

nerambursabile destinate categoriilor defavorizate din

sector. În condiţiile unui buget local restrâns, finanţarea

prin fonduri europene a unor servicii sociale de interes

comunitar este singura soluţie viabilă. Programul Dezvoltarea Capacităţii Administrative este

finanţat din Fondul Social European şi vizează sprijinirea eforturilor de modernizare a

administraţiei publice româneşti.

Primul din cele două proiecte depuse urmăreşte înfiinţarea şi dezvoltarea în cadrul DGASPC Sector 6 a

Serviciului Management de Caz cu funcţie de coordonare a serviciilor destinate copilului aflat în dificultate. Noul

serviciu creat va asigura calitatea şi excelenţa în implementarea Planurilor Individualizate de Protectie pentru

copiii care au măsura de protecţie specială precum şi a Planurilor de Servicii pentru dimensiunea de prevenire.

Prin intermediul acestui program de 12 luni se intenţionează scăderea duratei de procesare a unui dosar de

caz şi de furnizare a serviciilor de protecţie, în conformitate cu interesul superior al copilului. Un număr de 48

de funcţionari îşi vor dezvolta competenţele pentru un management performant în cadrul unor modulele de

pregătire şi formare în domeniul managementului de caz, egalităţii de şansă, dezvoltării durabile. În acelaşi timp

va fi organizat un seminar naţional de promovare a managementului de caz, aşa cum este el teoretizat în

standardul minim de calitate publicat în 2006, iar la final

va fi realizat un Ghid de Practică pentru Managementul de

caz, în scopul popularizării rezultatelor obţinute în

proiect.

Al doilea proiect urmăreşte înfiinţarea serviciilor de

asistenţă socială de proximitate în carteirele Militari,

Drumul Taberei şi Giuleşti-Crângaşi. Prin acest proiect vor

fi amplasate puncte de furnizare a informaţiilor către

populaţie, în vederea promovării apropierii serviciilor

sociale de cetăţenii sectorului. Locuitorii sectorului 6 vor

avea oportunitatea de a obţine informaţii şi a depune

solicitări direct în cartierul de rezidenţă, promovându-se

rapiditatea procesării dosarelor şi operativitatea în

obţinerea drepturilor sociale. În aceste 3 cartiere vor fi

înfiinţate şi serviciile de cartier, care vor avea 6 asistenţi

sociali şi 1 psiholog capabili să implementeze programe

de prevenire şi activităţi de consiliere psihologică

destinate cetăţenilor celor 3 cartiere. Astfel perioada de

livrare a serviciilor va scădea cu până la 50% iar cetăţenii

vor fi mai bine informaţi cu privire la drepturile lor,

beneficiul cel mai important fiind prevenirea crizelor sociale în familiile din sector, cu consecinţe benefice

asupra copilului şi adulţilor. “Apropiere de cetăţean şi operativitate” este lozinca acestui demers.

Proiecte de dezvoltare a serviciilor
sociale în sectorul 6
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Bucurie şi daruri pentru pentru beneficiarii serviciilor

sociale din sectorul 6

Ca de fiecare dată, când se aproprie o mare sărbătoare, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi

Protecţia Copiului Sector 6 şi partenerii săi pregătesc o serie de evenimente menite să aducă bucurie în

inimile beneficiarilor săi. Astfel, încă de săptămâna trecută pentru cei mai mici 1200 de beneficiari,

iepuraşul a sosit cu daruri pentru toţi: de la cei 100 de copii protejaţi la asistenţi maternali, la cei peste 600

de micuţi care frecventează cele trei creşe din sector, precum şi tuturor copiilor protejaţi în centrele de

plasament sau aflaţi în programele celor 5 centre

de zi din sector, toţi l-au primit pe iepuraş cu

bucurie.

Şi copiii s-au pregătit, ca în fiecare an,

organizând serbări şi momente artistice dedicate

primăverii şi Paştelui. Talentaţii copii din Centrul

“Domniţa Bălaşa” au realizat o expoziţie cu obiecte

artizanele lucrate de ei, în atelierul de creaţie,

expoziţie găzduită de Camera Deputaţilor, cu

sprijinul dnei Preşedinte Roberta Anastase. De

asemenea, copiii din Centrul de Plasament

“Orhideea” au realizat minunate icoane şi ouă

decorative expunându-le marţi, 14 aprilie, în cadrul unui eveniment caritabil ce a avut loc la Hotelul

Novotel, din Bucureşti.

Pentru că Învierea Domnului este un prilej de bucurie atât pentru cei mici, cât şi pentru cei mari,

cadrele militare şi civile de la Statul Major General al Armatei nu i-au uitat pe bătrânii şi persoanele cu

handicap din cadrul Complexului de Servicii Sociale “Sf. Nectarie” şi au organizat joi, 16 aprilie, pentru cei

85 de beneficiari ai centrului un moment artistic. Au evoluat actorii Cristina Stamate - Teatrul de Revistă

„Constantin Tănase”, Cristina Deleanu şi Eugen Cristea – Teatrul National Bucuresti, interpretul Raoul,

grupul etno MĂRIUTZE, interpretele Daniela Cristea, solistă a Teatrului de Revistă „Constantin Tănase”,

JUNE, Lavinia Stoica şi Carmen Popa, Izabela Barbu

BAND, alături de componenţii Ansamblului Artistic al

Armatei.

Editura METEOR PRESS a făcut o donaţie de

carte bibliotecii Complexului de Servicii Sociale „Sf.

Nectarie”, iar copiii - topmodele ai Agenţiei KAO

Fashion au susţinut câte un recital.

Spectacolul a fost prezentat de Octavian Ursulescu.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi

Protecţia Copilului Sector 6 le mulţumeşte tuturor

colaboratorilor săi şi le urează “Paşte Fericit!”
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Dreptul la munca al persoanelor

cu dizabilitati

Legislaţia din ţara noastră cuprinde o serie de prevederi menite să faciliteze încadrarea în

muncă a persoanelor cu dizabilităţi. Astfel, autorităţile au obligaţia de a susţine şi încuraja, prin servicii

specifice, drepturile persoanelor cu handicap la o activitate profesională

adaptată posibilităţilor lor reale. În acest sens, articolulul 78, aliniatul 1,

din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor

persoanelor cu handicap, stipulează: „ persoanele cu handicap pot fi

încadrate în muncă conform pregătirii lor profesionale şi capacităţii de

muncă , atestate prin certificatul de încadrare în grad de handicap, emis

de comisiile de evaluare de la nivel judeţean sau al sectoarelor

municipiului Bucureşti.” Conform articolului 79, alin (1), “angajarea per-

soanei cu handicap în muncă se realizează în următoarele forme:

- pe piaţa liberă a muncii;

- la domiciliu;

- în forme protejate

Alin (2) precizează : “formele protejate de angajare în muncă sunt:

- loc de muncă protejat;

- unitate protejată autorizată”

O altă direcţie de acţiune este dată de obligaţiile impuse

angajatorilor cu scopul de a permite accesul pe piaţa muncii a acestei

categorii sociale defavorizate. Conform articolului 78, aliniatul 2, din ace-

laşi act legislative, “autorităţile şi instituţiile publice, persoanele juridice,

publice sau private care au cel puţin 50 de angajaţi, au obligaţia de a angaja persoane cu handicap într-

un procent de 4 % din numărul total de angajaţi.” În caz contrar, “autorităţile şi instituţiile publice, per-

soanele juridice, publice sau private care nu angajează persoane cu handicap în condiţiile prevăzute de

la aliniatul (2), pot opta pentru îndeplinirea uneia dintre următoarele obligaţii:

a) să plătească lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând 50% din salariul de bază minim

brut pe ţară înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap;

b) să achiziţioneze produse sau servicii de la unităţi protejate autorizate, pe bază de part-

eneriat , în sumă echivalentă cu suma datorată la bugetul de stat în condiţiile prevăzute la lit.a)

Premii de fidelitate pentru 100 de cupluri din sectorul 6

În luna aprilie, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă

Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, situat în str. Drumul Taberei nr.

18 (complex Orizont), 150 de cupluri au primit premiul de fidelitate

pentru peste 50 de ani de căsnicie.

În cadrul unui proiect demarat de Direcţia Generală de Asistenţă

Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, încă din anul 2007, cu scopul

stimulării familiei şi conştientizării importanţei stabilităţii în cuplu,

cele mai longevive cupluri din sectorul 6 primesc premiul în valoare de

500 lei şi o diplomă pentru cei peste 50 de ani de când formează o

familie.

De la începutul programului, peste 2500 de cupluri din sectorul 6 au intrat în posesia premiului de fidelitate.
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Dragi cititori,

Cu acest număr al publicaţiei Asisteţă Socială 6 inaugurăm o pagină permanentă destinată

dialogului cu cititorii şi beneficiarii serviciilor noastre. Această nouă rubrică va conţine întrebări venite din

partea dumneavoastră precum şi răspunsuri formulate de specialiştii serviciiilor competente ale DGASPC

Sector 6. Vă invităm să ne contactaţi şi să ne vorbiţi despre problemele şi nelămuririle dumneavoastră la

adresa poştală din str. Orhideelor, nr. 2D , sector 6, Bucureşti sau la adresa de email dgaspc6@yahoo.com.

Domnul Iulian ne întreabă care sunt facilităţile persoanelor cu handicap care se angajează.

Răspuns: peroanele cu handicap aflate în căutarea unui loc de muncă sau încadrate în muncă

beneficiază de 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;

- Perioada 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.

În conformitate cu art.26 lit. a din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, persoanele cu

handicap grav sau mediu beneficiază de urmatoarele facilităţi fiscale: scutire de

impozit pe veniturile din salarii şi indemnizaţii de natură salarială. Valoarea

impozitului pe salariu este de 16%, iar pentru a beneficia de aceste drepturi legale din partea angajatorului

trebuie prezentat la serviciul de contabiliate al firmei certificatul de handicap şi legea care vă permite

scutirea impozitului pe salariu. Menţionăm faptul că persoanele adulte cu handicap pot cumula prestatiile so-

ciale aferente gradului de handicap cu veniturile salariale.

Doamna Diana ne întreabă dacă mai beneficiază de indemnizaţie de creştere a

copilului până la 2 ani dacă a avut 10 zile de concediu fără plată.

Răspuns: în conformitate cu prevederile OUG 148/2005, republicată, beneficiază de concediu şi

indemnizaţie pentru creştere a copilului, persoanele, care au realizat venituri profesionale supuse impozitului

pe venit conform Codului Fiscal, timp de 12 luni în ultimul an anterior naşterii copilului indiferent dacă au

beneficiat de concediu fără plată sau nu.

Doamna Elena ne întreabă cum se procedează în cazul permiselor de transport

pentru persoanele cu handicap, care expiră la data de 01.04.2009

Răspuns: în conformitate cu prevederile Convenţiei nr.1/2008 încheiată între Regia Autonomă de

Transport Bucureşti şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector 6, valabilitatea

permiselor de călătorie expiră la data de 01.04.2009. Pentru a beneficia de o legitimaţie de călătorie R.A.T.B.

valabilă conform noilor reglementări legislative este necesar să predaţi vechiul permis de călătorie la sediul

instituţiei noastre în vederea înlocuirii acestuia cu o legitimaţie de călătorie valabilă. Permisul de călătorie

poate fi predat prin poştă, cu confirmare de primire, la adresa: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi

Protecţia Copilului sector 6, str. Drumul Sării, nr.2, sector 6, Bucureşti, dar pentru a intra în posesia noului

permis de călătorie este necesar să vă prezentaţi la sediul nostru la adresa anterior menţionată.
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Cursuri pentru familiile care doresc să adopte un copil
În perioada 1- 8 aprilie 2009, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 a

organizat o serie de cursuri de pregătire pentru familile care doresc să adopte un copil. La şedintele de pregătire

participă 7 familii din sectorul 6, care parcurg în prezent etapele adopţiei naţionale.

Aceste întâlniri au ca scop pregătirea familiilor, din punct de vedere psihologic, pentru asumarea în cunoştinţă

de cauza a rolului de părinte. Pregătirea are în vedere valorizarea şi dezvoltarea abilităţilor parentale de care

potenţiali părinti adoptivi vor avea nevoie. Pe lângă participarea la cursuri, aceştia trec şi printr-o etapă de

evaluare individuală realizată de specialiştii Serviciului Adopţii.

Cursurile se desfasoară pe parcursul a două întâlniri şi sunt susţinute de echipa multidiciplinară a Direcţiei

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 formată din 2 psihologi, 1 asistent social şi 1 jurist.

Cursuri de pregătire iniţială pentru asistenţi maternali
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector 6 organizează, în perioada 30 martie

2009 – 24 aprilie 2009, cursuri de pregătire pentru atestarea unui număr de 10 persoane care doresc să devină

asistenţi maternali profesionişti.

Cursul de formare iniţială are o durată de 60 de ore, fiind alcătuit dintr-o parte teoretică, care cuprinde

informaţii despre problemele legate de îngrijirea, educaţia şi dezvoltarea copilului, legislaţia privind protecţia şi

drepturile copilului, asistenţa medicală primară a copiilor pe grupe de vârstă şi o parte practică, în care cursanţii

se vor familiariza cu copiii dintr-un centru de plasament de pe raza sectorului.

La finalul celor 60 de ore, cursanţii vor susţine un examen în urma căruia pot obţine diploma de absolvire

a cursului în vederea atestării ca asistent maternal profesionist.

Persoana care devine asistent maternal profesionist primeşte în îngrijire unul sau mai mulţi copii şi va fi

angajată cu carte de muncă, primind un salariu fix la care se adaugă sporurile aferente.

De asemenea, pentru fiecare copil aflat în ingrijire se acordă produse de echipament, cazarmament,

materiale igienico-sanitare, rechizite, alocaţii de hrană şi de plasament şi se decontează atât cheltuielile pentru

plata intreţinerii, cât şi cele legate de serviciile de asistenţă medicală.

Pentru informaţii suplimentare, persoanele interesate se pot adresa la sediul D.G.A.S.P.C. sector 6 din Soseaua

Orhideelor Nr. 2D, sector 6, Bucuresti, la numerele de telefon: 021 317.63.11, 021 317.63.12, interior 237, sau la

pagina web www.asistentasociala6.ro

Ajutoare pentru încălzirea locuinţelor în sectorul 6
În perioada sezonului rece 2008-2009, peste 17677 persoane domiciliate pe raza sectorului 6 au

beneficiat de ajutorul de încălzire destinat familiilor cu venituri modeste.

Astfel, un număr de 1225 persoane au primit ajutoare pentru încălzirea cu gaze naturale şi alte 159 persoane au

beneficiat de ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu combustibil solid.

În aceeaşi perioadă, peste 16.200 familii din sectorul 6 au primit subvenţii pentru încălzirea locuinţei în sistem

centralizat (RADET).

Comparativ cu perioada sezonului rece 2007-2008, s-a înregistrat o scădere cu peste 50% a cererilor privind

acordarea ajutoarelor de încălzire destinate locuitorilor sectorului.
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