DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA
COPILULUI SECTOR 6

RAPORT DE ACTIVITATE
Anul 2008

1

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SECTOR 6
RAPORT DE ACTIVITATE
Anul 2008

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 este instituţia care pune în aplicare, la nivelul sectotului 6,
măsurile şi programele care au ca obiect protecţia socială a cetăţenilor. În conformitate cu strategia aprobată de Consiliul Local al
Sectorului 6, în anul 2008 activitatea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 a urmărit dezvoltarea
serviciilor adresate cetăţenilor aflaţi în dificultate, prin demararea a noi proiecte ce vizează în principal apropierea de comunitate,
întelegerea particularităţilor fiecărei categorii de beneficiari, adaptarea serviciilor la nevoile lor specifice şi susţinerea acestora în vederea
integrării lor ca membrii activi în societate.
I.
Nr.
Crt
.
1.

PROTECŢIA SOCIALĂ A COPILULUI ŞI A FAMILIEI

Obiective, programe,
proiecte realizate în
anul 2008
Centrul de resurse
pentru copil şi familie:
- cursuri pentru părinţi
cu privire la metode de
educaţie
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Scurtă prezentare
- activităţi de timp liber pentru copii, de tip “tabere de
cartier” sau “animaţie în şcoli”;
- atragerea de voluntari şi implicarea acestora în activităţi
cu caracter social;
- consiliere şi sprijin pentru familiile şi copiii aflaţi în
dificultate.

Grad de
implementare

100%

Observaţii

Sursa
finanţării

Buget local
2.124 lei
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2.

3.

4.

5.

1.Organizarea şi suţinerea unui număr de minim 24 de
ore de curs în liceele de pe raza sectorului 6 privind
metode de autocunoaştere şi dezvoltarea personalităţii
tinerilor în vederea prevenirii violenţei în şcoli;
2.Organizarea şi realizarea unui Festival de promovare a 100%
proiectului în cele trei cartiere de pe raza sectorului 6:
Drumul Taberei, Militari şi Crângaşi – Giuleşti. Acest
festival va conţine trei secţiuni: activităţi sportive, cultura
urbană, dezbateri publice.

Continuă în
anul 2009

1. Organizarea şi susţinerea de cursuri privind arta
actorului pentru copii cu vârsta între 10-14 ani din
comunitatea sectorului 6.
100%
2. Organizarea şi realizarea Festivalului de Teatru “La
teatrale cu matale!” pentru copii din şcolile de pe raza
sectorului 6.
Se adresează în special copiilor şi tinerilor cu
Proiectul de prevenire
comportamente predelincvente sau delincvente ce se află
a comportamentului
în evidenţa DGASPC sector 6. Acesta se constituie ca un
delincvent,
serviciu premergator oferirii consilierii specializate. Îşi
predelincvent:
propune realizarea unei alianţe de tip terapeutic cu 50%
“TABĂRA DE
beneficiarii în vederea facilitării intervenţiilor ulterioare,
DEZVOLTARE
dar şi pentru îmbunătăţirea rezultatelor obţinute.
PERSONALĂ”.
Taberele de dezvoltare personală se vor realiza în
cadru natural, de preferinţă la munte. Pe parcursul unui
an vor avea loc patru tabere ceea ce va permite înscrierea
în acest proiect a unui număr mare de beneficiari.
Proiectul
“Liga - are în evidenţe aproximativ 120 de copii şi tineri ai
străzii şi 70 de copii ce manifestă un comportament
tinerilor fotbalişti”

Continuă în
anul 2009

Proiectul prevenire a
violenţei în şcoli “TU
ALEGI!”

Proiectul de prevenire
a delincvenţei juvenile
“LA TEATRALE CU
MATALE!”
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Bugetul local.
Sponsorizări
14.596 lei

Implementarea
proiectului a
fost decalată
parţial pentru
anul 2009.

Continuă în
anul 2009

Bugetul local.
Sponsorizări
10.292 lei

Bugetul local.
Sponsorizări
7.031 lei

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SECTOR 6

6.

deviant în propria familie (delincvenţă, consum de
droguri, abandon şcolar etc.);
- în paralel cu activităţile sportive se urmăreşte asistarea
şi reintegrarea socială a acestora pentru a le putea oferi o 100%
alternativă la modul lor de viaţă în vederea dobândirii
unor comportamente dezirabile. Etapa finală anuală a
proiectului constă în organizarea unui campionat anual
de fotbal în luna septembrie la care să participe echipe
din organizaţiile care desfăşoară activităţi similare, iar
campionatul se va încheia cu o festivitate de decernare a
premiilor.
Proiectul „Cinci poveşti Este un proiect de educaţie prin teatru pentru combaterea
violenţei în unităţi de învăţământ post gimnaziale din
despre violenţă
NEIMPLEMENTAT
sectorul 6. Un grup de 4 profesionişti de teatru vor crea
povestite de actori şi
cinci scenete de teatru despre violenţă:
repovestite de
- Violenţa între găşti
spectatori în licee”
- Violenţa asupra profesorilor
- Violenţa asupra elevilor
Sunt estimate ca rezultate:
- Înformarea unui număr de 1400 de elevi asupra
fenomenului violenţei în liceu
- Participarea unu număr de 200 de elevi în atelierele
de dezbatere
- Participarea unui număr de 1000 de elevi la
reprezentaţiile cu spectacolul de teatru
 Realizarea unui pliant informativ despre violenţa
în şcoală în 2000 de exemplare
 Realizarea unui material video documentar a
atelierelor de dezbatere.
4

Bugetul local.
Sponsorizări
15.920 lei

PARTENERUL
A DECLINAT
OFERTA
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7.

Proiectul “Apartament
social pentru fete”

8.

“Prestaţii materiale şi
financiare excepţionale
conform prevederilor
legale în vigoare”

5

- are ca obiectiv integrarea socială rapidă, completă şi
stabilă a tinerelor în dificultate, care provin din Centrul
de Plasament Orhideea al DGASPC Sector 6. Activităţile 100%
specifice derulate în cadrul proiectului sunt de natură să
consolideze capacitatea de viaţă autonomă a
beneficiarelor.
- Acordarea de prestaţii materiale exceptionale în
conformitate cu art. 122 din Legea 272/2004 sub formă
de bonuri valorice pentru achiziţia de alimente, în
cuantum de 150 lei luna / persoană, pentru o perioada de
6 luni pentru un număr de 250 de copii a căror familii,
din cauza lipsei resurselor financiare şi materiale, nu
reuşesc să asigure o alimentaţie corespunzatoare 100%
copilului/copiilor.
- Acordarea de prestaţii financiare exceptionale
în
conformitate cu art. 121 din Legea 272/2004 în cuantum
maxim de 4000 lei / familie, pentru un număr de 40 de
familii care au în îngrijire unul sau mai mulţi copii aflaţi
în situaţii exceptionale – afecţiuni medicale grave a
căror tratament presupune o cheltuială pe care familia nu
o poate suporta din venituri proprii, alte situaţii
excepţionale pe care comisia pentru acordarea prestaţiilor
le va considera eligibile, de exemplu, locuinţa degradată
care necesită o reparaţie urgentă pentru a asigura
confortul minim din punct de vedere fizic pentru
copil/copii.
- Acordarea de prestaţii financiare excepţionale în
cuantum de maxim 250 RON pentru o perioada de 6 luni
unui număr de 20 de copii ale caror familii nu pot suporta

Finanţare
parţiala din
partea
bugetului
local
41306 lei
Continuă în
anul 2009

Buget local
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9.

10.

cheltuielile de susţinere a acestora în programul prelungit
sau săptămânal al unei grădiniţe.
- Acordarea de prestaţii financiare excepţionale în
cuantum maxim de 900 RON pentru un număr de 50 de
copii cu rezultate deosebite la învăţătură, în practicarea
unui sport sau a unei activităţi artistice, a căror familii,
din cauza unei situaţii materiale şi financiare precare, nu
reuşesc să ofere suportul necesar pentru dezvoltarea
educaţională, sportivă sau artistică a copilului/copiilor.
Aceste prestaţii pot fi destinate
achiziţionării de
rechizite, manuale, sisteme PC, echipamente necesare
practicării unui sport, etc.
- se adresează atât copiilor şi tinerilor aflaţi în conflict cu NEIMPLEMENTAT
Proiectul “Centrul de
legea
cât şi familiilor acestora, lucrătorilor din
zi pentru orientarea,
DGASPC, din mediul ONG şi din comunitatea locală.
supravegherea şi
sprijinirea reintegrării Prin acest proiect se urmăreşte oferirea unui set de
sociale a copilului care servicii de asistenţă specializată unor copii şi tineri care
a încalcat legea penală” au deja un comportament delincvent şi pentru care până
în prezent nu există servicii adecvate la nivelul
comunităţii locale din sectorul 6. Pentru comunitatea
locală proiectul răspunde unor nevoi actuale ale acestora
( informare, valorizare , orientare, formare, suport,
implicare, interacţiune) şi în acelasi timp facilitează şi
stimulează participarea acestora la viaţa comunitară.
- este un nou serviciu social ce asigură protecţie,
Proiectul “Centrul
găzduire, îngrijire şi consiliere victimelor violenţei în
pentru adăpostirea
temporară a victimelor familie, nevoite să fugă de acasă. Adăpostul asigură 70%
gratuit atât victimei, cât şi minorilor aflaţi în îngrijirea
violenţei în familie”
acesteia: protecţie împotriva agresorului, îngrijire
6

PROIECT
TRECUT PE
LISTA DE
REZERVA DE
CATRE
FINANTATOR

Activităţile
continuă şi în
2009

Linie de
finanţare
Phare

Buget local
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11.

12.

13.

14.

15.

medicală, hrană, cazare, asistenţă psihologică şi
consiliere juridică, pe o perioadă determinată, până la
rezolvarea situaţiei familiale, precum şi îndrumare
privind accesarea cursurilor de calificare profesională.
Dezvoltarea reţelei de - asigurarea unor servicii de ingrijire şi educare pe timpul 80%
centre de zi de pe lângă zilei a copiilor cu risc de abandon şcolar/familial în
şcolile din sectorul 6 în sistem after school.
cadrul
Programului
“Şcoală după şcoală”

Subvenţionarea
proiectului “Centrul
maternal Sf. Mihail şi
Gavril”
Subvenţionarea
proiectului Centrul de
Plasament “Sf.
Marcellîn
Champagnat”
Subvenţionarea
proiectului “Centrului
specializat pentru copii
cu dizabilităţi
profunde”
Subvenţionarea
proiectului “Centrul
Comunitar Ghencea ”
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Prin acest
program s-a
realizat în anul
2008 extinderea
cu înca 3 centre
de zi pe lângă
şcolile din
sectorul 6

Buget local

- pentru 4 cupluri mama-copil dezvoltat de către
Asociaţia “Semn de Viaţă”

100%

Buget local
8.085 lei

- pentru susţinerea în centrul rezidenţial a unui număr de
33 de copii de pe raza sectorului 6 cu vârstele cuprinse
între 3-18 ani, dezvoltat de către Asociaţia “Fraţilor
Marişti ai Şcolilor din România”.

100%

Buget local
43.996 lei

- pentru susţinerea în sistem rezidenţial a unui număr de
15 copii/lună, dezvoltat de către Fundaţia “Copii în
dificultate”

100%

Buget local
32400

pentru asigurarea unei mese calde la prânz unui număr de 100%
120 de persoane /zi – copii şi familiile acestora, inclusiv
persoane vârstnice, dezvoltat de Asociaţia “Sf.

Buget local
77.616 lei
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16.

Sporirea numărului de
asistenţi maternali
profesionişti

17.

Dezvoltarea reţelei de
educaţie timpurie

18.

19.

Arhidiacon Ştefan”.
- dezvoltarea programului de îngrijire familială a
copilului aflat în dificultate prin sporirea numărului de
asistenţi maternali profesionişti, activitate prin care se
vizeză dezinstituţionalizarea copiilor din centrele de
plasament sau prevenirea instituţionalizării acestora.
- de asemenea, s-a iniţiat un proiect de desfiinţare a
instituţiilor rezidenţiale de tip vechi şi înfiinţarea de
apartamente familiale, respectiv, desfiinţarea Centrului
de Plasament “Orhideea” şi achiziţia a cinci apartamente.

-facilitarea accesului în creşe şi grădiniţe prin
subvenţionarea costului întreţinerii în programele acestor
instituţii pentru copii care provin din familii
marginalizate social.
- pe parcursul anului 2008 au fost acordate prestaţii
financiare pentru susţinerea în programele creşelor şi
gradiniţelor cu program prelungit pentru un număr de 20
de copii.
Programe de informare - a început derularea proiectului: “Diminuarea
continuă a comunităţii fenomenului cerşetoriei de pe raza sectorului 6”,
desfăşurat în colaborare cu Poliţia Metrou şi Poliţia
cu privire la
combaterea cerşetoriei Comunitară. Activităţile au constat în informarea în
rândul populaţiei prin răspândirea de matereiale
şi respectarea
publicitare anticerşetorie.
drepturilor copilului
Colaborarea cu poliţia s-a realizat în baza unor convenţii
Realizarea unor
convenţii de colaborare din anul 2007.
8

80%

18 persoane
angajate în anul
2008. În total
sunt 85
persoane
angajate ca
asistenţi
maternali
profesionişti
pentru un
număr de 101
copii.

100%

Buget local

Buget local

100%

Continuă în
anul 2009

50%

S-au întampinat
dificultăţi în

Buget local
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munca de
aplicare a
prevederilor
Legii 272/2004
date de faptul că
persoanele
implicate în
activităţile de
cerşetorie
migrează de pe
raza teritorială a
unui sector pe
alta.

cu Poliţia sectorului 6
în vederea punerii în
aplicare a prevederilor
Legii 272/2004 cu
privire la folosirea
copiilor în activităţi de
cerşetorie

20.

21.

Dezvoltarea şi
îmbunătăţirea
serviciilor de asistenţă
socială acordate
copiilor cu handicap

Promovarea şi
susţinerea adopţiilor
interne

9

- atât pentru cei aflaţi în sistemul de îngrijire rezidenţial
existent în sectorul 6, cât şi pentru cei îngrijiţi în familie;
- pe parcursul anului 2008 au fost 504 copii au fost
înregistraţi cu certificate de încadrare în categoria de
personae cu handicap şi 154 au certificate de orientare
şcolară şi profesională;
-dezvoltarea unor programe de suport copiilor cu
deficienţe precum autism, sindromul Down
Pe parcursul anului 2008 s-au instrumentat următoarele
categorii de cazuri:
Cereri de evaluare atestat: 51
- atestate emise/reatestări: 44;
- dosare înaintate tribunal şi soluţionate: 19;
- dosar înaintate tribunal în curs de soluţionare: 10;
- cerere de încredintare în vederea adopţiei
soluţionate: 8;

100%

Buget local

50%
100%

Buget local
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-

22.

Asistenţă şi sprijin
pentru copil şi familie

23.

Asistenţă şi consiliere
pentru copilul abuzat,
maltratat, neglijat
Protecţie de tip
rezidential

24.

25.

Protecţie de tip familial

10

cereri de încredintare în vederea adoptiei în curs
de solutionare: 5;
- cerei de încuviintare în vedere adoptiei
solutionate: 19; în curs de - solutionare: 10;
- rapoarte consilierea parintelui natural: 15;
- dosare postadoptii: 51.
- prevenirea separării copilului de familie
80%
- acordarea de suport psihosocial copiilor si
familiilor aflate în dificultate;
- prevenirea abandonului în maternitate;
- beneficiari – 729
- asistenţă, suport, consiliere şi intervenţie pentru
80%
copiii abuzaţi, neglijaţi, exploataţi – 181
beneficiari
- asigurarea serviciilor de îngrijire pentru copii care
beneficiază de măsuri de protecţie de tip
rezidenţial: un centru de primire în regim de
urgenţă, un centru de plasament, 2 centre pentru
copii cu handicap.
Total beneficiari: 233
-

sprijinirea şi monitorizarea copiilor care
beneficiaza de plasament de tip familial – 211

100%

Buget local

Buget local

Buget local

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SECTOR 6

II. PROTECŢIA SOCIALĂ A PERSOANELOR ADULTE MARGINALIZATE SOCIAL SAU CU RISC DE
MARGINALIZARE SOCIALĂ

Nr.
Crt.
1.

2.

3.

Obiective, programe,
proiecte realizate în anul
2008
Sprijinirea integrării în
societate a tinerilor care
părăsesc sistemul de
protecţie

Scurtă prezentare
Plata chiriei pentru o locuinţă oferită tinerilor
externaţi din centrele de plasament şi altor
persoane şi familii marginalizate având ca
scop integrarea socială a acestora şi
prevenirea marginalizarii sociale; În proiect
au fost prevăzute finanţări pentru închirierea
unui număr de 30 de locuinţe.

100%

În cursul anului Buget local
2008 au fost
25.200 lei
acordate chirii
pentru plata a 3
locuinţe
închiriate de trei
familii.

Acordarea de suport
material şi consiliere
familiilor defavorizate,
marginalizate social

Subvenţionarea proiectului Centrul Comunitar
Ghencea pentru oferirea unei mese de prânz
zilnic persoanelor marginalizate social,
consiliere ocupaţională prin programul
“Clubul Şomerilor” care asigură consilierea
persoanelor beneficiare de ajutorul minim
garantat
Pe perioada anului 2008 au fost acordate
prestaţii financiare pentru plata utilităţilor de
întreţinere locative pentru un număr de patru
familii marginalizate.

100%

Buget local

100%

Buget local
1500 lei

Plata utilităţilor de
întreţinere locativă în
conformitate cu
prevederile Legii
11

Grad de
implementare

Observaţii

Sursa finanţării
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4.

5.

116/2002 a persoanelor
marginalizate sau cu risc
de marginalizare socială
Subvenţionarea
proiectului derulat de
către Fundaţia Sf. Irina
« Centrul de Îngrijiri
paliative » pentru un
numar de 10 persoane/ an
de pe raza sectorului 6
Proiectul
“AMBULANŢA
SOCIALĂ”
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Scopul proiectului este acela de a asigura
asistenţă medicală şi socială persoanelor
aflate într-o situaţie de marginalizare atât la
nivel medical cât şi la nivelul comunităţii,
prin gravitatea diagnosticului cu pronostic
rezervat.
Este un proiect pilot în cadrul sistemului de
asistenţă socială din Sectorului 6. El este
singura iniţiativa de asistenţă socială şi
medicală mobilă care se adresează simultan
problemelor pe care le au mai multe grupuri
de persoane vulnerabile, fiind astfel cel mai
inclusiv şi mai accesibil serviciu sociomedical din Sectorul 6. Acest serviciu social
se adresează persoanelor fără adăpost,
persoanelor vârstnice dependente fără
susţinători, persoanelor cu dizabiliăţti,
victimelor violenţei domestice şi victimelor
catastrofelor naturale din sectorul 6. Proiectul
va fi dezvoltat în parteneriat public-privat de
către DGASPC Sector 6 şi Asociaţia
Samusocial din România şi va implementa la
nivelul sectorului 6 obiectivele de promovare
a incluziunii sociale din Planul Naţional de
Dezvoltare. Proiectul vine în completarea

100%

nerealizat

Buget local

proiectul a fost
respins de
finanţator

Finanţare partială
din partea bugetului
local, respectiv
10% din costul
proiectului;
Finanţare de 90%
Phare
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sistemului de asistenţă socială existent la
nivelul setorului 6, adăugând un serviciu
mobil, capabil să intervină rapid în urgenţele
socio-medicale care pun în pericol viaţa mai
multor categorii de beneficiari. Astfel,
ambulanţa socială va interveni pentru a ajuta
acele persoane aflate în imposibilitatea de a se
adresa direct serviciilor fixe, mai rigide şi cu
capacitate mai mică de a reacţiona rapid.
6.
7.

8.

Sprijinirea persoanelor
defavorizate cu ocazia
sărbătorilor
Reintegrarea în muncă a
persoanelor fără
ocupaţie, şomerilor,
persoanelor
marginalizate
Asigurarea venitului
minim garantat
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Tichete valorice acordate cu ocazia
sărbătorilor pentru familiile marginalizate

100%

Încheirea unei conventii cu Agenţia Locală
pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sector 6 în
vederea informarii reciproce cu privire la
nevoile ocupaţionale ale persoanelor adulte
beneficiare ale sistemului de aistenţă socială
şi oportunităţile de includere ale acestora pe
piaţa forţei de muncă legal constituită.
sprijinirea familiilor aflate în dificultate astfel:
- ajutoare sociale acordate – 796 (nr.
mediu beneficiari 67/lună)
- alocaţie familială complementară –
556 ( număr mediu lunar de
beneficiari – 45)
- alocaţie de susţinere a familiei
monoparentale -1301 ajutoare plătite/
numar mediu de beneficiari - 108

100%

Buget local
8.200 lei

100%
-

100.858 lei

-

26.498 lei

-

81.966 lei
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9.

Acordarea sprijinului la
constituirea familiei
10. Sprijinirea mamei şi
copilului

- sprijinirea tinerilor aflaţi la prima căsătorie:
Beneficiari – 1821 de cupluri
- punerea în aplicare a legislaţiei cu privire la
indemnizaţia/stimulentul pentru creşterea
copilului, alocaţii, trusou.
Beneficiari:
- indemnizaţie creştere copil – 2733
- stimulent – 877
- alocaţii de stat (până la 2 ani) -4095
- alocaţie de stat ( copii şcolari ) - 2380
- alocaţie nou – născut – 3902
- trusou – 3925

100%

Echivalentul a
364200 euro

100%

III. PROTECŢIA SOCIALĂ A PERSOANELOR CU HANDICAP
Nr.
Crt.
1.

Obiective, programe,
proiecte realizate în anul
2008
Incluziunea socială a
adulţilor cu probleme de
sănătate mintală din
sectorul 6
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Scurtă prezentare
Proiectul “DREPTUL LA ŞANSE REALE” INCLUZIUNEA SOCIALĂ A ADULŢILOR
CU PROBLEME DE SĂNĂTATE
MINTALĂ DIN SECTORUL 6” urmăreşte
crearea unui model de îmbunătăţire a
abilităţilor practice şi a competenţelor
persoanelor cu probleme de sănătate mintală
în vederea reorientării lor pe piaţa muncii,
bazat pe resursele locale care să păstreze şi să

Grad de
implementare
100%

Observaţii

Sursa finanţării

- proiectul este
în luna a treia
de
implementare

Finanţare parţială
din partea bugetului
local:
10% , Phare 90%
Valoarea totală a
proiectului –
130.000 euro

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SECTOR 6

2.

Incluziunea socială şi
acordarea de suport
persoanelor cu handicap

3.

Centru de tip respiro
15

conserve tradiţiile comunităţii. În sectorul 6
un număr mare de persoane adulte sunt
diagnosticate din punct de vedere psihiatric.
Acest tip de serviciu este extrem de necesar
deorece vine în întampinarea nevoilor acestei
categorii extrem de defavorizate. Proiectul
este în conformitate cu Strategia Naţională
privind protecţia socială şi integrarea socială a
persoanelor cu handicap, în cazul nostru,
adulţi cu probleme de sănătate mintală, adulţi
cu dizabilităţi de învăţare şi tulburări de
comportament. Se va obţine creşterea
gradului de îndependenţă socială a
persoanelor cu probleme de sănătate mintală,
profesionalizarea acestora şi acceptarea lor pe
piaţa muncii astfel încât principiul egalităţii
şanselor să se transforme în realitate,
modificarea mentalitţăii comunităţii faţă de
aceste persoane.
- aplicarea prevederilor legale cu privire la
evaluarea complexă, acordarea de prestaţii
sociale şi suport psiho-social persoanelor cu
handicap: la data de 01.01. 2008 în sectorul 6
erau 9038 persoane cu handicap, la sfârşitul
anului 2008, fiind încadrate în grad de
handicap 10254.
Îniţierea unui proiect pentru constituirea unui
centru de tip “respiro” pentru familiile

Nerealizat

Nu s-au
identificat surse

Parţial buget local
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4.

Încadrarea în muncă a
persoanelor cu handicap

5.

Sensibilizarea opiniei
publice cu privire la
problematica persoanelor
cu handicap psihic
Protecţia persoanelor
adulte cu handicap psihic

6.

16

persoanelor cu dizabilităţi care să asigure
supravegherea temporară a persoanelor cu
dizabilităţi a căror îngrijire permanentă este
asigurată de către membrii familiei
Înitierea unui parteneriat public-privat între
consiliul local si sectorul patronal în vederea
asigurarii unor locuri de muncă protejate
pentru persoanele cu dizabilităţi apte parţial
de muncă.
Campanie de informare cu privire la
problematica persoanelor cu handicap psihic
Gala Gesturilor de Suflet în Sănătate Mintală
Ediţia a V-a
Obiectiv principal îngrijire la domiciliul şi nu
numai pentru persoanele adulte cu dizabilităţi
psihice în cadrul proiectului “Un pas Înainte”

de finanţare şi
nici o locaţie
disponibilă.
Nerealizat

Acţiune
decalată pentru
anul 2009

100%

Parteneriat cu
Fundaţia Estuar

Buget local
110.376 lei

100%

Parteneriat cu
Fundaţia Estuar

Buget local
177.566 lei
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IV. PROTECŢIA SOCIALĂ A PERSOANELOR VÂRSTNICE
Nr.
Crt.

Obiective, programe,
proiecte realizate în anul
2008
Complex de servicii
sociale pentru persoanele
vârstnice
“Sf. Nectarie”

1.

2.

Acordarea de îngrijire la
domiciliu persoanelor
vârstnice dependente

17

Scurtă prezentare
Deschiderea centrului de îngrijire a
persoanelor vârstnice “Sf. Nectarie”,
- scopul acestui centru este acela de a asigura
îngrijirea efectivă, precum şi oferirea unui
mediu antrenant din punct de vedere social a
unui număr de 100 persoane vârtsnice.
- asigurarea componentei de recuperare pentru
persoanele rezidente, precum şi pentru
beneficiari din comunitate
Implementarea proiectului “Sprijin pentru
vârsta a treia”, fînanţare de 90% buget de stat.
Proiectul se derulează în colaborare cu
Asociaţia Umanitară “EquiLibre”. În cadrul
acestui proiect o să beneficieze de servicii de
îngrijire la domiciliu un număr de 200
persoane vârstnice.

Grad de
implementare

Observaţii

100%

Nerealizat

Sursa finanţării
Buget local

Convenţia de
finanţare cu
Ministerul
Muncii,
Familiei şi
Solidarităţii
Sociale a fost
reziliată. Cauza:
lipsa
persoanelor care
să lucreze în
calitate de
asistenţi
personali pentru

Buget local/
Ministerul Muncii,
Familiei şi
Solidarităţii Sociale
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Subvenţionarea proiectului “Centrul de
Îngrijiri Socio-Medicale în Centrul de zi şi la
domiciliu” desfăşurat împreună cu Asociţia
Umanitară Equilibre. Acest proiect asigură
servici de asistenţă socială pentru un număr
de 505 persoane/ lună, servicii ce constau în
consilierea familială a vârstnicilor pentru a-şi
putea asigura o cât mai bună gestiune a
resurselor financiare; implicarea persoanelor
vârstnice în activităţi de club, plimbari, vizite
la muzee; identificarea mai multor alternative
pentru persoanele care nu-şi pot asigura
singure nevoile alimentare;
Subvenţionarea proiectelor “ Sprijin la
Sprijinirea persoanelor
Bătrâneţe” , “Acordare de servicii sociale la
vârstnice dependente
domiciliu” desfăşurat împreună cu Fundaţia
Crucea Alb-Galbenă. De serviciile acestor
proiecte beneficiază 260 persoane vârstnice
/lună. Serviciile de asistenţă socială acordate
beneficiarilor constau în: asistenţă medicală şi
îngrijire; consiliere psiho-socio-medicală;
asistenţă paleativa; suport material.
- stimularea stabilităţii familiei/sprijinirea
Acordarea premiului de
fidelitate pentru 50 de ani cuplurilor vârstnice din sector: 862 de cupluri
au fost premiate
de căsnicie

3.

Acordarea de îngrijire
socio-medicală la
domiciliu persoanelor
vârstnice dependente

4.

5.
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100%

persoane
vârstnice
În parteneriat cu Buget local
Asociaţia
495.610 lei
Umanitară
Equilibre.

100%

În parteneriat cu Buget local
Fundaţia Crucea 233.703 lei
Alb-Galbenă

100%

Buget local
431.000 lei
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V. DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE ÎN ASISTENŢĂ SOCIALĂ
Nr.
Crt.

Obiective, programe,
Scurtă prezentare
proiecte realizate în anul
2008
Iniţierea unui proiect pentru constituirea unui
Dezvoltarea resurselor
umane în asistenţă socială “Centru de dezvoltare a resurselor umane în
asistenţa socială la nivelul sectorului 6” a
cărui activitate să vizeze formarea continuă şi
supervizarea personalului implicat în
activităţile de asistenţă socilă din cadrul
DGASPC 6 şi ONG care activează în
domeniu pe raza sectorului 6. Cheltuielile
pentru realizarea acestui proiect vor consta în
achiziţionarea de materiale informative,
angajarea unor formatori acrediţi în asistenţa
socială pentru sustinerea de seminarii sau
cursuri, supervizori; formarea unei baze
tehnice adecvate.
Perfecţionarea continuă a Participarea personalului DGASPC sector 6 la
cursuri de perfecţionare profesională;
resurselor umane
Dezvoltarea de programe Realizarea de programe proprii pentru diverse
categorii de personal şi domenii de activitate:
proprii, specializate în
asistenţi sociali, educatori, medici etc.
vederea formării
continue a personalului
Proiectul „Drepturile copilului sunt lege” –
Formare în domeniul
formarea personalului din centrele
protecţiei drepturilor
rezidenţiale
copilului

1.

2.
3.

4.

19

Grad de
implementare
nerealizat

Observaţii

Sursa finanţării

Program decalat Buget local
pentru anul
2009

70%

Bugetul local

100%

Buget local

100%

Proiect în
colaborare cu
ANPDC

ANPDC
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VI. DEZVOLTAREA ÎNFRASTRUCTURII MATERIALE ŞI INFORMAŢIONALE NECESARE DESFĂŞURĂRII
ACTIVITĂŢILOR DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ
Nr.
Crt.

Obiective, programe,
proiecte realizate în anul
2008
Dezvoltarea
infrastructurii materiale

1.

2.

Dezvoltarea unui sistem
informatic integrat

3.

Gestionarea obiectivă a
20

Scurtă prezentare

Grad de
implementare

Obţinerea spaţiului din Calea Plevnei nr. 234
şi amenajarea acestuia pentru înfinţarea unui
complex de servicii sociale;
Construcţia şi amenajarea a două centre
sociale pe lângă bisericile ortodoxe “Sf.
Andrei” – Aleea Parva, Sector 6 si “Înălţarea
Domnului” – Aleea Boteni, Sector 6. Acest
proiect de constituire a unor centre sociale pe
lângă cele două aşezăminte religioase a fost
iniţiat în anu 2007, în acest sens existând şi o
hotărâre a Consiliului local sector 6 prin care
se aprobă efectuarea unui studiu de
fezabilitate. Iniţial în aceste două locaţii urma
să se construiască două clădiri în care să se
dezvolte un Centru de asistenţă şi recuperare a
minorului cu handicap sever şi un Centru de
îngrijire şi asistenţă pentru copii;
Constituirea unei baze de date centralizată cu
beneficiarii serviciilor de asistenţă socială din
sectorul 6;
Realizarea unui studiu sociologic cu privire la

În desfăşurare

Buget local

În desfăşurare

Solicitare finanţare
nerambursabilă

În desfăşurare

Observaţii

Proiect depus

Sursa finanţării

Buget local 2%;
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4.
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nevoilor comunităţii

evaluarea nevoilor de asistenţă socială a
populaţiei din sectorul 6

Informare, dialog, soluţii
în comunitate

- iniţierea de activităţi de informare continuă
a populaţiei din sectorul 6 prin campanii de
informare a cetăţenilor cu privire la
respectarea drepturilor copiilor, a drepturilor
persoanelor cu handicap şi a persoanelor
marginalizate sau discriminate pe criterii
etnice, implicarea responsabililor de la nivel
local în combaterea fenomenului de
marginalizare socială şi discriminare;
implicarea mass-media.
- realizarea unui instrument modern şi eficient
de informare şi dialog cu cetăţenii pe două
componente: 1. pagina web accesibilizată –
www.asistentasociala6.ro; 2. publicaţie lunară
gratuită pentru cetăţenii sectorului 6.

pentru finanţare
în cadrul
programului
Dezvoltarea
capacitţăii
Administrative
80%

100%

Fonduri structurale
nerambursabile
98%

Buget local
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VI. DEZVOLTAREA COMUNITARĂ ÎN ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Nr.
Crt.
1.

2.

Obiective, programe,
proiecte realizate in
anul 2008

Scurtă prezentare

Organizarea trimestrială
de seminarii tematice în
domeniul asistenţei
sociale la care să
participe membrii
marcanţi ai comunităţii
locale: ONG, sindicate,
patronate, medici,
reprezentanţi politici,
reprezentanţi religioşi,
reprezentanţi ai
înstituţiilor publice.
Dezvoltarea capacităţii de
implicare a personalului
cultic în soluţionarea
problemelor de asistenţă
socială ale comunităţii
locale sector 6

Pe parcursul anului 2008 s-au realizat 4
seminarii la care au participat diversi actori ai
societăţii civile:
1. “Modele de bună practică: parteneriatul
public-privat în asistenţă socială”,
2. “Preotul – întotdeauna aproape de nevoile
comunităţii”,
3. “Parteneriat public privat pe parcursul
anului 2008”.
4. „Drepturile copilului părăsit în maternitate”

100%

Realizarea unui proiect pilot “Preotul – mai
aproape de nevoile sociale ale comunităţii” a
cărui obiectiv general vizează dezvoltarea
capacităţii de implicare a personalului cultic
în rezolvarea problemelor de asistenţă socială
ale comunităţii locale sector 6 în vederea
crearii unei reţele comunitare confesionale în
domeniul asistenţei sociale. Proiectul se va
adresa prin activităţile de formare şi implicare
în asistenşa socială unui grup ţintă constituit

80%

22

Grad de
Observaţii
implementare

Sursa finanţării
Buget local

Desfăşurarea
proiectului
continuă în anul
2009.

Buget local
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3.

Atragerea şi implicarea
în dezvoltarea proiectelor
şi programelor de servicii
a ONG-urile care
activează în domeniu, în
scopul dezvoltării
comunitare a sistemului
de asistenţă socială.
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din personalul cultic al principalelor
comunităţi religioase de pe raza sectorului 6 şi
va avea ca finalitate înfiinţarea şi susţinerea
de către parohii a unor centre parohiale de
consiliere socială care să deservească membrii
comunităţii parohiale.
Pe parcursul anului 2008, DGASPC Sector 6
a încheiat convenţii de colaborare cu 46 de
organisme nonguvernamentale din domeniul
serviciilor sociale pentru acordarea unor
servicii persoanelor în dificultate de pe raza
sectorului 6 Bucuresti.

100%

Buget local
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VII. PROPUNERI PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA ŞI DEZVOLTAREA SERVICIILOR SOCIALE ÎN SECTORUL 6
1. Realizarea unui studiu sociologic cu privire la evaluarea nevoilor de asistenta socială a populatiei dîn sectorul 6 în vederea
adaptării serviciilor acordate cetăţenilor în concordanţă cu nevoile lor reale.
2. Dezvoltarea unui program pentru constituirea unui “Centru de dezvoltare a resurselor umane în asistenta socială la nivelul
sectorului 6” a carui activitate sa vizeze formarea continua si supervizarea personalului implicat în activităţile de asistenţă
socială din cadrul DGASPC 6 si organizaţiilor nonguvernamentale care activeaza în domeniu pe raza sectorului 6.
3. Extinderea parteneriatelor de tip public-privat, identificarea unor noi parteneri, organizaţii nonguvernamentale, instituţii de cult,
instituţii publice pentru oferirea unor servicii sociale cât mai diversificate, în conformitate cu nevoile cetăţenilor.
4. Identificarea unor spaţii adecvate care să permită dezvoltarea serviciilor sociale, asigurarea de servicii de calitate cetăţenilor în la
standarde moderne.
5. Indentificarea unor surse finanţare externe, din fonduri europene, realizarea de proiecte care să poată fi susţinute prin finanţare
nerambursabilă, venind astfel în sprijinul comunităţii locale.

Data: 15. 01.2009

Şef Birou Comunicare
Mihaela Drăgoi

Marius Lăcătuş
Director Executiv
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