
aceast� m�sur� reducem eforturile cu
transportul pentru cei care beneficiaz� de
servicile acestei institu�ii, de regul� persoane
în vârst�, care au dificult��i în a se deplasa pe
distan�e mari, mai ales într-un ora� aglomerat.

Tot în sprijinul b�trânilor din
comunitatea noastr� am hot�rât, în
parteneriat cu Ministerul Ap�r�rii Na�ionale,
s� deschidem pe raza sectorului 6 un centru
comunitar în cadrul c�ruia persoanele în
vârst� s� se poat� întâlni �i relaxa împreun�.
Destinat în principal v�duvelor �i veteranilor
de r�zboi, centrul promite multe surprize
celor care îi vor c�lca pragul la adresa din b-
dul Vasile Milea, nr.5-7, începând din 2010,
când va fi dat în folosin��.

Toate aceste ini�iative nu sunt o
favoare �i nu presupun vreo obliga�ie din
partea dumneavoastr�. Ele fac parte din
activitatea oric�rui edil, bun gospodar, aflat în
slujba celor care l-au ales.

Cristian Constantin Potera�
Primarul Sectorului 6

Stima�i cet��eni ai
sectorului 6,

Printre îndatoririle
mandatului de primar pe
care mi l-a�i încredin�at, un
loc aparte îl ocup�
protec�ia categoriilor
sociale defavorizate,
printre care se num�r�
copiii f�r� p�rin�i, familiile
s�race, persoanele în
vârst� sau cu handicap. M-
am angajat în fa�a
dumneavoastr� s� ofer cât
mai mult acestor oameni

care au nevoie de sprijinul �i în�elegererea
noastr� �i s� v� informez permanent în
leg�tur� cu ac�iunile pe care le întreprind.

Dup� cum �ti�i, în anii care au
trecut, odat� cu sosirea sezonului rece,
familiile cu venituri modeste primeau din
partea statului o subven�ie care s� acopere o
parte a cheltuielilor cu înc�lzirea locuin�ei.
Suma ce revenea fiec�rei familii era calculat�
în func�ie de venitul pe membru de familie,
astfel încât c�minele cu mul�i copii sau cu
multe persoane f�r� venituri s� poat� avea
acces la acest ajutor.

Din p�cate, în sezonul toamn�-iarn�
care abia începe, bugetul de stat este mai s�rac
decât în anii preceden�i iar baremele de
acordare a ajutorului pentru înc�lzire s-au
modificat. Prin urmare, un num�r de
aproximativ 7.600 de familii nevoia�e din
sectorul 6 se afl� în pericol de a nu mai
beneficia de acest sprijin atât de necesar. Din
acest motiv, am decis s� facem un efort
bugetar la nivelul sectorului 6 �i s� suplinim
sumele care vin din partea guvernului, astfel
încât toate familiile care au primit ajutorul de
înc�lzire anul trecut s� îl primeasc� �i în aceast�
iarn�, în m�sura în care situa�ia lor financiar�
nu s-a ameliorat. Pentru realizarea acestui
proiect, care presupune cheltuieli de peste 1,7
miliarde lei vechi, am primit sprijin atât din
partea Consiliului Local al Sectorului 6 cât �i
din partea tuturor institu�iilor subordonate
acestuia.

O alt� ini�iativ� pe care am adoptat-o
se refer� la persoanele în vârst�, o categorie
social� cu probleme specifice �i cu o pondere
de 30% din întreaga popula�ie a sectorului 6.
Astfel, începând cu data de 15 noiembrie 2009,
am decis mutarea sediului Casei de Locale de
Pensii Sector 6 din b-dul Lacul Tei, nr.17,
sector 2, în loca�ia din b-dul Drumul Taberei,
nr.18, sector 6 (Complex Orizont). Prin

Oamenii sunt grija noastr�!
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DIN CUPRINS:

�� Gala gesturilor de
suflet

�� Cântarea României
��
�� Apartamente so-
ciale de tip familial

��
�� Ajutoare alimentare
��
�� Ziua persoanelor
vârstnice în

�� sectorul 6
��
�� Mutarea sediului
central al DGASPC
Sector 6

GALA GESTURILOR DE SUFLET ÎN
S�N�TATE MINTAL�

Ca în fiecare an, cu prilejul „Zilei Mondiale
a S�n�t��ii Mintale”, Direc�ia General� de
Asisten�� Social� �i Protec�ia Copilului Sector 6, în
parteneriat cu Funda�ia Estuar, a premiat
persoanele, personalit��ile care s-au implicat activ
în domeniul s�n�t��ii mintale în perioada
octombrie 2008 – septembrie 2009 .Ajuns la cea
de-a �asea edi�ie, evenimentul numit “Gala
Gesturilor de Suflet” a devenit o tradi�ie, an de an
implicând tot mai multe persoane, personalit��i din
domeniu cultural, sportiv, medical, al afacerilor,
institu�ii �i companii care con�tientizeaz�
problemele de acceptare, de integrare în societate
cu care se confrunt� persoanele cu probleme de
s�n�tate mintal�, oameni care decid s� acorde o
�ans� acelora care zi de zi se lupt� pentru o via��
normal�.În seara de 15 octombrie 2009, în eleganta
sal� “Constan�a” a hotelului JW Marriott din
Bucure�ti au p�sit al�turi de beneficiari ai
serviciilor de s�n�tate mintal� personalit��i ale
lumii artistice, sportive, medicale, cu to�ii sosi�i
pentru a sus�ine pe cei cu probleme psihice, dar �i
pentru a afla care vor fi premian�ii anului 2009.

continuare în pag. 4-5
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Sub acest generic continu� seria întâlnirilor literare ale Danielei Dumitrescu,

psiholog în cadrul Complexului de Servicii Sfântul Nectarie, cu beneficiari care tr�iesc
în acest complex, oameni pe care via�a i-a adus în apropierea noastr�.

p�rinte care l-a ajutat, l-a sus�inut �i care
a crezut în el. „Era un om extraordinar.
Avea un spirit de glum� fantastic, iar
antrenamentele se l�sau întotdeauna cu
adev�rate cascade de râs”. Domnul
C�ldare era la baz� medic stomatolog �i
chiar profesa, nu doar pentru membrii
lotului. „Uneori, când avea vreo opera�ie

mai complicat�, m� chema la cabinet s�-i
�in pacien�ii în scaune. F�cusem �i eu 2 ani
de medicin� �i zicea c� sunt ajutorul lui.”
Bra�ele lui vânjoase �i sigure, care �i
acum învelesc cuprinz�tor spa�iul
dimprejurul lui, f�ceau s� nu clinteasc�
din scaun nici un pacient, indiferent de
cât de ucig�toare era durerea.

Domnul M. �. este un b�rbat
înalt, al c�rui corp mai p�streaz� înc�
în el amintirea unui program temeinic
de antrenament, a unui regim de via��
atent �i echilibrat, a unor reguli clare �i
îndelungate, care au construit nu doar
structura fizic�, ci �i pe cea interioar� a
celui din fa�a mea. F�cuse volei de
performan�� într-un moment în care
sportul era nu doar una dintre
alternativele de petrecere a timpului a
românilor, ci �i cea în care sportivi
erau pre�ui�i pentru performan�ele lor
�i erau considera�i adev�rate modele
demne de urmat. Acum locuia deja de
câteva luni în c�minul „Sf Nectarie”,
dar subiectul îl jeneaz�, ca �i cum
aceast� perioad� este un fel de time-
out al vie�ii, despre care nu este prea
dispus s� vorbeasc�. Via�a avusese
pentru el un parcurs ciudat, cu
momente de criz� �i întors�turi dintre
cele mai dramatice. Jocul vie�ii i-a
ridicat de câteva ori mingea la plas�!

Vorbe�te cu mândrie despre
perioada lui activ� �i parc�-i str�lucesc
ochii de bucurie amintindu-�i de fo�tii
colegi, printre care un loc special îl
ocup� Gabriel Udi�teanu, „cel mai bun
voleibalist al lumii”, un sportiv cu
multiple titluri na�ionale �i
interna�ionale câ�tigate, fiind laureat de
vreo unsprezece ori cu un fel de
„Oscar al voleiului”. „Era cu un cap mai
mare decât mine �i avea un trup perfect,
aproape sculptat, de o proportionalitate
matematic�, geometric� ce f�cea s� se
roteasc� dup� el, nu doar privirile
femeilor, dar chiar �i ale b�rba�ilor”. Se
cunoscuser� la Cluj, dup� ce
antrenorul Traian C�ldare i l-a dat în
grij� �i au locuit împreun� o perioad�.
Avea doar 17 ani, iar dl M. vreo 21.
Din nefericire, destinul lui Udi�teanu s-
a frânt brusc, la scurt timp dup�
evenimentele din `89, de�i au circulat
zvonuri cum c� ar tr�i undeva izolat.

Despre antrenorul lui, Traian
C�ldare, poveste�te cu o afec�iunea
cald�, ca �i cum ar vorbi despre un

Domnul M. a renun�at într-un
moment greu la Facultatea de Medicin�,
când în anul II, tat�l acestuia s-a
îmboln�vit grav �i a c�zut într-o com�
profund�, care nu-i oferea prea multe
�anse de supravie�uire. Medicul de
gard�, care întâmpl�tor îi era �i profesor
la facultate, i-a pretins o sum� de bani
pentru a-l salva. In acel moment,
Secretarul Federa�iei Române de Volei îi
f�cuse o ofert� pentru a sc�pa echipa de
la retrogradare. Ini�ial o refuzase pentru
a-�i continua studiile. Oferea cas�, mas�
�i un onorariu suficient de mare cât s�-�i
salveze tat�l. A�a c� accept�
dezn�d�jduit târgul, renun�ând la studii.
Cum a primit banii, a fugit la spital
pentru a-�i salva p�rintele.

„ – N-a�i regretat niciodat�?”

„ – Nu, pentru c� am oferit
tat�lui meu înc� 13 ani de via��!”

M-am întrebat atunci dac� un
destin se poate r�scump�ra printr-un
altul. Siguran�a r�spunsului �i fermitatea
privirii lui m-au f�cut s� în�eleg c�
sacrificiul, f�cut din iubire �i
recuno�tin��, nu las� pe umeri poveri,

înfrângere, regrete. Aceea
alegere pentru via�� a schimbat
definit drumul domnului M., c�ci
nu s-a mai întors niciodat� din
lumea sportului, în lumea
medical�.
Acum îns�, dup� încheierea
carierei sportive, dup� ce jucase
volei de performan��,
cunoscuse parfumul gloriei,
meciuri câstigate pe muchie de
cu�it, dezam�giri �i victorii,
speran�e �i iluzii �i avusese
colegi de echip� nume mari în

lumea voleiului românesc �i chiar
mondial, îl reg�sim pe dl M. ca profesor
de educa�ie fizic� �i sport, aici la �coala
din comuna „Ion Roat�”, unde îi înva��
pe copii c� sportul este nu doar
s�n�tatea trupului, ci �i frumuse�e,
bucurie, perseveren��, spirit de echip�.

CÂNTAREA ROMÂNIEI
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Complex de servicii pentru protec�ia copilului
- apartamente sociale de tip familial -

apartamente sociale de tip familial” a
fost constituit în cadrul programului de
interes na�ional „Închiderea institu�iilor
de tip vechi pentru protec�ia copilului �i
înfiin�area de c�su�e de tip familial �i
apartamente”, având ca autoritate
finan�atoare Autoritatea Na�ional�
pentru Protec�ia Drepturilor Copilului.

Complexul de apartamente
sociale are misiunea general� de a
asigura accesul copilului/tân�rului
separat, temporar sau definitiv, de
p�rin�ii s�i, pe o perioad� determinat�,
la g�zduire, îngrijire, educa�ie �i
preg�tire, prin dezvoltarea deprinderilor
de via�� independent�, pentru integrarea
sau reintegrarea familial� �i/sau socio-

În perioada 2005-2009, am
asistat la o evolu�ie important� a
serviciilor acordate de DGASPC
Sector 6 pentru comunitatea
sectorului 6. Astfel, am reu�it
reducerea drastic� a num�rului
copiilor institu�ionaliza�i �i a centrelor
de plasament (de la peste 300 de copii
�i 4 centre în 2005, la 50 de
copii �i 2 centre în 2008, cu o
estimare pentru sfâr�itul lui
2009 de a dispune la nivelul
sectorului 6 doar de un centru
pentru primire în urgenta �i un
complex de 5 apartamente în
care s� protej�m maxim 24 de
copii). Aceasta presupune
închiderea, în cel mai scurt
timp, a ultimului centru de
plasament din sectorul 6, parte
a strategiei institu�iei noastre
pe termen lung. Prin acest
program asigur�m ultimilor
copii care mai sunt proteja�i în
sistem reziden�ial o �ans� de
integrare social� �i, în acela�i timp,
reorient�m serviciile noastre spre
activit��i de prevenire a situa�iilor de
risc, prin servicii acordate în
comunitate, acolo unde copilul se afl�
�i trebuie s� r�mân�, într-un mediu
familial propice dezvolt�rii lui.

„Complexul de servici i
pentru protec� ia cop i lu lu i –

profesional�, în conformitate cu
legisla�ia în vigoare �i cu standardele
minime obligatorii. T o t o d a t � ,
personalul complexului are în vedere
asigurarea dreptului copiilor/tinerilor la
in t im i t a te , spa � iu per sona l � i
confiden�ialitate, într-un mod cât mai
apropiat de cel familial.

Acest complex este
alc�tuit din cinci apartamente
sociale, aflate pe raza sectorului 6,
având o capacitate maxim� de 30
de locuri.

Primele trei apartamente,
renovate �i dotate corespunz�tor
au fost date în folosin�� în luna
octombrie, urmând ca celelalte
dou� apartamente s� f ie
func�ionale în luna noiembrie.

Beneficiarii din aceste
apartamente sunt copii separa�i
definitiv sau temporar de p�rin�i,
care provin din Centrul de
Plasament „Orhideea”.

În vederea acord�rii
serviciilor de îngrijire �i educa�ie de tip
f am i l i a l s - a rea l i z a t formarea
profesional� pentru un num�r de 25 de
persoane angajate în proiect.

B e n e f i c i a r e l e p r i m u l u i
apartament sunt patru tinere care
frecventeaz� cursurile �colare la zi, dou�
fiind eleve la liceu, iar celelalte dou�,
studente.

„„ Pentru prima oar� în viat� am o camer� doar
pentru mine” (Mihaela);
„ Apartamentul este frumos �i m� bucur c� pot g�ti
ceea ce îmi place” (Alina);

“Exceptând micile probleme care se vor
solu�iona pe parcursul timpului, aceast� schimbare ne-a
prins bine tuturor (m� refer la fete), adic� vom fi mult
mai independente �i vom înv��a cum se tr�ie�te �i cu
responsabilit��i �i obliga�ii, noi fiind înv��ate c� totul
ni se cuvine.

Pentru început, ne-am f�cut o impresie foarte
bun�, iar pe parcurs cred c� va fi una �i mai bun�,
oricum ne place foarte mult la apartament, aceast� idee
ne va afce mai responsabile �i preg�tite pentru ie�irea
din acest sistem.

P.S. Vrem o petrecere cu prietenii �i prietenele
no�tri, dar una cât se poate de decent� �i normal�”.

(Laura)
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Pu�in dup� orele
19.00, gazdele edi�iei, Dr.
Cristian Andrei �i Andreea
Marin B�nic� au deschis
evenimentul, mul�umind
tuturor celor care au fost
al�turi de persoanele cu
probleme de s�n�tate
mintal� în ultimele 12 luni.

An d r e e a M a r i n
B�nic� �i Dr. Cristian
Andrei au f�cut totodat�
apel la continuarea acestor
eforturi �i la implicarea
activ� �i a altor persoane.
Gala a debutat cu un scurt
recital al copiilor din Corul
Nostalgia care s-au ar�tat

încânta�i c� pot fi pentru a
patra oar� al�turi de semenii
lor mai pu�in noroco�i.
Beneficiarii Centrului Social
Sector 6, persoane cu
probleme mintale sprijinite
prin parteneriatul dintre
DGASPC Sector 6 �i
Funda�ia Estuar au urcat pe
scena galei �i au sus�inut un
scurt moment teatral,
preg�tit special pentru
eveniment.

Decernarea premiilor
a debutat cu un premiu de
excelen�� acordat excelen�ei
sale Ambasadorul Olandei în
România M.W.J.A Tanya van
Gool pentru suportul
acordat prin programul
MATRA.

� i p e n t r u c �
popularizarea programelor
sociale este un element
important, care determin�
succesul acestora,

Suspansul a fost maxim pe tot parcursul serii, la fel �i
emo�iile premian�ilor care nu de pu�ine ori au r�mas f�r� glas
în fa�a gesturilor de apreciere �i recuno�tin��.

Enumer�m aici pe Mirabela Dauer la sec�iunea “Fii tu
însu�i”, pe Dr. Florin Ion Pogonaru - Pre�edintele Asocia�iei
Oamenilor de Afaceri din România, dna LOCOTENENT
COLONEL ANGELA BELDIMAN, de la Statul Major al Armatei
Române la sec�iunea « Contribu�ii �i Sponsoriz�ri ».

Doctorul Cristian Andrei a �inut s� ofere un premiu de
excelen�� din partea sa �i a echipei Funda�iei Estuar, pentru
dezvoltarea serviciilor oferite persoanelor cu probleme de
s�n�tate mintal� prin parteneriat public-privat, dlui Marius
L�c�tu� - director general al Direc�iei Generale de Asisten��
Social� �i Protec�ia Copilului Sector 6.
Emo�iona�i au fost �i invita�ii care au venit s� ofere premii:

Mircea Radu, Cristian Brancu, Alin Oprea �i al�ii. Gala
Gesturilor de Suflet a avut parte �i de momente artistice
excep�ionale sus�inute pro bono de arti�ti consacra�i ai
scenei române�ti precum Andra, Mirabela, Raoul �i
Talisman.

O A M E N I I S U N T G R I J A N O A S T R � !

GALA GESTURILOR DE SUFLET ÎN S�N�TATE MINTAL�

continuare din pag. 1

gazdele evenimentului au
acordat diplome de excelen��
la sec�iunea „Reflectarea
s�n�t��ii mintale în mass
media” jurnali�tilor care au
abordat în materiale de pres�
problemele cu care se
confrunt� semenii no�tri care
sufer� de afec�iuni psihice,
sco�ând în eviden�� �i pu�inele
modele de succes, solu�ii
reale în acest domeniu. Rând
pe rând au urcat pe scen�:
Ruxandra S�raru, director de
Comunicare �i Marketing al
Soc iet�� i i Române de
Radiodifuziune, Vlad Mixich
jurna l i s t DW burs ier
Rosalynn Carter, DANA
DEAC - director TVR 1,
Roxana Iliescu – B1TV,
VASILE ARHIRE - Director
TVR Ia�i.
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Ajutoare alimentare pentru categoriile defavorizate din sectorul 6

În România, s�n�tatea mintal�
este adus� în discu�ie numai în mo-
mentele în care organisme
interna�ionale (Amnesty In-
ternational, Centrul de Re-
surse Juridice, Organiza�ia
Mondial� a S�n�t��ii) real-
izeaz� rapoarte în care sem-
naleaz� problemele majore
din sistemul spitalicesc
psihiatric precum �i din
domeniul s�n�t��ii mintale în
general. S�n�tatea mintal� mai
este amintit� atunci când se
vorbe�te despre românii emi-
gran�i care î�i las� copiii în
�ar�, despre stresul de la ser-
viciu care genereaz� prob-
leme psihice, despre cazuri de
neglijen�� �i abuz din spitalele
de psihiatrie, îns� în prea
pu�ine momente se aminte�te c� exist�
organiza�ii �i institu�ii care func-
�ioneaz� în domeniu �i care se îngrijesc
de via�a a peste 10.000 de persoane cu
probleme de s�n�tate mintal� din
România.
Lipsa serviciilor specializate în

s�n�tate mintal� determin� ca formele
mai usoare de boli psihice cum ar fi
depresia, anxietatea, bulimia, anorexia,

s� ajung� s� fie tratate în spitalele de
profil. Lipsa monitoriz�rii per-

soanelor diagnosticate psihiatric, lipsa
tratamentelor terapeutice comple-
mentare celor medicamentoase, lipsa
speciali�tilor (asisten�i sociali, psi-
hologi, psihoterapeu�i, ergoterapeu�i)
din sistemul de îngrijire medical, nu
fac decât s� adânceasc� suferin�a
acestor persoane iar societatea s�
r�spund� cu nep�sare sau izolare.

71, 105, 168, 173, 268, 368, 385) de
luni pân� vineri, în intervalul orar
08.00 – 16.00.

Ac�iunea d� curs Hotârârii de
Guvern Nr.600/2009, care stabile�te modul
de acordare a ajutorelor provenite din
stocul de interven�ie al Uniunii Europene
pentru persoanele cu situa�ie material�
precar�.
Beneficiari ai ajutorului sunt familii sau
persoane care domiciliaz� legal pe raza
sectorului 6 �i care, fie beneficiaz� de drep-
tul la un venit minim garantat acordat în
baza Legii nr.416/2001 (121 beneficiari), fie
sunt de�in�toare ale unui certificat de în-
cadrare în gradul de handicap grav sau
accentuat, f�r� a fi institu�ionaliza�i.

Cele 5 kg de zah�r �i 13 kg de

f�in�, distribuite pentru fiecare familie/

Începând cu jum�tatea lunii
septembrie, Direc�ia General� de Asis-
ten�� Social� �i Protec�ia Copilului Sec-
tor 6 a demarat ac�iunea de distribuire
de ajutoare alimentare de baz�, constând
din zah�r �i f�in�, pentru 8455 de per-
soane apar�inând categoriilor sociale
defavorizate (beneficiari de ajutor social
�i persoane cu handicap grav sau accen-
tuat).

Pe parcursul primei luni de
distribuire a ajutoarelor alimentare, un
num�r de 1950 de persoane au ridicat
peste 25 de tone de f�in�, ceilal�i 6000
de beneficiari îndrept��i�i fiind în con-
tinuare a�tepta�i la punctele de livrare
situate la adresele Aleea Istru nr. 4
�i Aleea Istru nr. 6 (zona Pre-
lungirea Ghencea, Linii RATB: 69,

persoan� prin fonduri europene, vor fi
livrate c�tre beneficiari din cele dou�
spa�ii de depozitare pân� la sfâr�itul
anului 2009/pân� la epuizarea stocurilor.

O A M E N I I S U N T G R I J A N O A S T R � !

�I TU PO�I FII AL�TURI DE EI

În acest moment, în România,
ca peste tot în lume, 1 din 3 persoane

are sau va avea o
problem� de s�n�-
tate mintal�. Circa
23.000 de cazuri de
depresie sunt diag-
nosticate în fiecare
an, estimându-se c�
10% din români suf-
er� de aceasta boal�.
Prevalenta schizof-
reniei este de 1%,
(asta înseamn� c�
peste 200.000 de
români au schizof-
ren ie) . S�r�c ia ,
pierderea locului de
munc�, �omajul �i
s i t u a � i a so c io -
economic� sunt fac-

tori ce pot duce la apari�ia tulbur�rilor
mintale Persoanele cu probleme de
s�n�tate mintal� pot primi ajutor, pot fi
integrate cu success în societate, dar cu
to�i trebuie s� contribuim la acest lu-
cru. Nu este nici o justificare în a ig-
nora, marginaliza �i exclude persoanele
care sufer� de asemenea boli. Este de
datoria noastr� s� fim al�turi de ei!
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În data de 30 septembrie 2009,
Direc�ia General� de Asisten�� Social� �i
Protec�ia Copilului Sector 6 a organizat un
eveniment dedicat Zilei Interna�ionale a
Persoanelor Vârstnice.

Pentru cele
200 de persoane în
vârst�, Casa Rustic din
Bucure�ti a fost gazda
unui spectacol �i a
unei mese festive ce s-
au dorit un semn de
c�ldur� �i solidaritate
din partea întregii
comunit��i.

În prezen�a
primarului sectorului
6, Cristian Constantin
Potera�, 80 de cupluri,
care au împlinit peste o jum�tate de secol de
c�snicie, au s�rb�torit împreun� nunta de aur,
al�turi de persoane vârstnice g�zduite de
Complexul de Servicii Sociale Sfântul
„Nectarie”din sectorul 6.

S�rb�toarea dedicat� persoanelor
vârstnice din sectorul 6 este un eveniment
anual organizat de institu�ia noastr�, cu aportul

unor arti�ti �i al unor oameni de suflet care nu
uit� niciodat� c� bunicii au de partea lor
echilibrul �i în�elepciunea datorate anilor. Dar în
aceea�i m�sur�, nu trebuie uitat c� aceast�

categorie social� este
d e mu l t e o r i
marg in a l i z a t � � i
nevoit� s� traiasc� din
amintiri.

Spectacolul
din sectorul 6 este un
gest de respect �i
mul�umire adresat
persoanelor în vârst�,
dar �i o invita�ie
pentru to�i cei care
�i-au uitat p�rin�ii,

bunicii în tumultul societ��ii de azi.

La nivelul sectorului 6, ne dorim mai
mult� ini�iativ� �i disponibilitate din partea
persoanelor fizice, dar �i a firmelor private, care
au posibilitatea s� sus�in� cu orice mijloace
ac�iunile noastre destinate persoanelor de vârsta
a treia din comunitate.

O A M E N I I S U N T G R I J A N O A S T R � !
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În incinta Casei Rustic, oaspe�ii
no�tri de vârst� a treia au fost
întâmpina�i cu c�ldur�, fiecare cuplu
având locul rezervat. Aflat în mijlocul
i nv i t a � i l o r , domnu l Cr i s t i an
Constant in Potera� , Primarul
sectorului 6, a felicitat fiecare cuplu,
oferind flori doamnelor �i ascultând
impresiile �i dolean�ele fiec�ruia.
Atmosfera de s�rb�toare a fost
între�inut� de Mirabela Dauer, Raoul,
al�turi de care a mai evoluat
Ansamblul Doina al Ministerului
Ap�r�rii Na�ionale. Momentul
culminant al serii l-a constituit
premierea celui mai longeviv cuplu
din sectorul 6, so�ii Iscru, care au
împlinit de curând 61 de ani de
c�s�torie. Premiul a constat dintr-un
televizor cu plasm�, d�ruit din partea
întregii comunit��i.
În pagina urm�toare, v� prezent�m
povestea celui mai longeviv cuplu din
sectorul 6.

Pentru cei ce au
p��it în toamna
existen�ei,
Organiza�ia
Na�iunilor Unite
a consacrat data
de 1 octombrie
drept Ziua
Interna�ional� a
Persoanelor în
Vârst�,
celebrat� din
anul 1991 de
c�tre toate
statele membre.

ZIUA PERSOANELOR VÂRSTNICE ÎN SECTORUL 6



O via�� împreun�
d in per ioada grea a
comunismului. Au muncit o
via�� întreag�, ea la CAP, el ca
pavator pe drmurile ��rii si ale
capitalei. Din c�snicia lor, plin�
de bucurii �i greut��i, au
rezultat doi copii, baieti, care
au acum unul 60 si altul 54 de
ani.

O alt� realizare pe
r�bojul timpului, gospod�ria
so�ilor Iscru este un exemplu
de bun gust �i armonie. Un
exemplu pentru cei care,
asemeni lor, au curajul de a
spune “da” respectului,
încrederii, fidelit��ii.

În urm� cu 61 de
ani, doamna Marcela si
domnul Ion s-au cunoscut si
au ales s� porneasc�
împreun� pe drumul vie�ii.
P�rin�ii au fost cei care le-au
facut cuno�tin�� �i din aceea
zi îndep�rtat� au r�mas
împreun� la bine �i la greu.

Acum în vârst� de
78 �i, respectiv, 80 de ani,
cei doi nu regret�
întâmplarea, sau poate
destinul, care i-a adus
împreun�. S-au c�s�torit în
anul 1948 �i au înfruntat
al�turi toate valurile vie�ii
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O A M E N I I S U N T G R I J A N O A S T R � !

Ion �i Marcela Iscru, premia�i pentru
cei 61 de ani de c�snicie

SCHIMBAREA LOCA�IEI SERVICIULUI ALOCA�II �I INDEMNIZA�II
ÎN SECTORUL 6

Direc�ia General� de Asisten�� Social� �i Protec�ia Copilului Sector 6 anun�� cet��enii sectorului 6 cu privire la
schimbarea loca�iei în care se acord� unele servicii destinate acestora:
Astfel, începând din data de 1 noiembrie 2009, Serviciul Aloca�ii �i Indemniza�ii, (care func�iona la adresa din str.
Drumul Taberei nr.18- complex Orizont), va func�iona în sediul Direc�iei Protec�ie Social�, situat în strada Drumul S�rii
nr. 2, nr.tel/fax: 410 30 20, e-mail: dgaspc6alocatii@yahoo.com

Program de lucru cu publicul
LUNI, MAR�I, JOI – 08.00 - 16.30
MIERCURI – 08.00 – 18.30
VINERI – 08.00 – 14.00

Serviciul Aloca�ii �i Indemniza�ii are ca domeniu de activitate acordarea/
preluarea dosarelor în vederea acord�rii:

�� aloca�iei de stat pentru copii (200 lei/lun� - 0-2 ani, 42 lei/lun� - 2-18 ani);
�� aloca�iei nou-n�scut (230 lei) ;
�� contravaloarii trusoului (150 lei);
�� indemniza�iei pentru cre�terea copilului (85% din media veniturilor, sau 600 lei/lun�);
stimulentului pentru cre�terea copilului (100 lei/lun�)



ANUN� IMPORTANT

Direc�ia General� de Asisten�� Social� �i Protec�ia Copilului Sector 6

anun�� mutarea sediului central al institu�iei din str. Drumul Taberei

nr. 18 în str. Cerni�oara nr. 38-40 (zona Pia�a Gorjului), începând cu

data de 10 noiembrie 2009.

Mijloace de transport în comun:
Sta�ia de Metrou – Gorjului

Sta�ie RATB – Gorjului, Linii – 61, 62, 136, 137, 236, 336

Datele de contact ale Direc�iei Generale de Asisten�� Social� �i Protec�ia

Copilului Sector 6 vor fi urm�toarele:

Adresa: Str. Cerni�oara nr. 38-40, sector 6, Bucure�ti
Cod po�tal: 061019
Telefon: 0217457237
Fax: 0217456229
E-mail: dgaspc6@yahoo.com
www.asistentasociala6.ro

Direc�ia General� de
Asisten�� Social� �i Pro-
tec�ia Copilului Sector 6

Director general - Marius
L�c�tu�

Direc�ia Economic�
Director economic -
Gabriela Schmutzer

Sediul Central:
Adresa: Str. Cerni�oara nr.

38-40;
Telefon/Fax: 021/7457237;

021/7456229
Web site:

www.asistentasociala6.ro
E-mail: dgaspc6@yahoo.com
Statie RATB: Gorjului, Linii:
61, 62, 136, 137, 236, 336;
Sta�ia de Metrou – Gorjului

Direc�ia
Protec�ie Social�

Director general adjunct -
Alina Simion

Adresa: Drumul S�rii nr.2,
sector 6

Telefon/Fax: 021/4103020
Localizare: Intersec�ia Dru-
mul S�rii- Petre Ispirescu -
Calea 13 Septembrie
Linii RATB: 96,139, 173,

226, 385

Direc�ia
Protec�ia Copilului

Director general adjunct -
Nicolae Gorunescu

Adresa: Sos. Orhideelor nr.
2D, sector 6

Telefon/Fax: 021/3176311;
021/3176312; 021/3176314
Metrou - Groz�ve�ti
Sta�ie RATB: Regie; Linii:

105, 635
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