
servicii de interven�ie pe car-
tiere, prin acordarea re-
sponsbilit��ii teritoriale în
locul celei orientate pe tipuri
de probleme. Astfel în locul
Serviciului Anchete Psiho-
Sociale, al Serviciului De-
lincven�� Juvenil� �i Asisten�a
Copiilor Str�zii �i al Serviciu-
lui Plasamente de Tip Familial
au ap�rut : Serviciul de Asis-
ten�� Social� Crânga�i-
Giule�ti, Serviciul de Asis-
ten�� Social� Militari �i Ser-
viciul de Asisten�� Social�
Drumul Taberei.

Un an plin de surprize
pentru beneficiarii no�tri, 2009
î�i num�r� ultimele zile în
atmosfera s�rb�torilor de iarn�.
Cu gândul la rezultatele
ob�inute, dar �i la proiectele de
viitor, nu am uitat de
i m p o r t a n � a d i a l o g u l u i
permanent cu cet��enii, cei
care beneficiaz� de serviciile
noastre, dar le �i finan�eaz� în
acela�i timp. Realiz�rile noastre
de anvergur�, programele cele
mai importante ale etapei care
a trecut, au nevoie de reac�iile
�i sugestiile tuturor.

Cea mai important�
modificare a organiz�rii activit�-
�ii DGASPC Sector 6 apare
odat� cu noua organigram� a
institu�iei aprobat� printr-o
hot�râre a Consiliului Local în
luna mai a acestui an. Conform
noii organigrame, s-a înfiin�at
Serviciul Management de Caz,
structur� prin intermediul
c�reia se urm�re�te o mai bun�
coordonarea a tuturor
serviciilor acordate personelor
�i familiilor defavorizate, aflate
în situa�ii de criz�. Prin aceasta
reorganizare, orice caz social,
privit ca un ansamblu de nevoi
�i condi�ii, va fi referit unui
singur serviciu. Se evit� astfel
interferenta mai multor
departamente la solu�ionarea
unui singur caz. În acela�i sens

al schimb�rilor structurale
amintim �i l�rgirea
atribu�iilor Serviciului
Monitorizare �i a Serviciului
Interven�ii de Urgen�� la
nivelul întregului DGASPC
prin preluarea bazei de date
�i respectiv gestionarea
interven�iei �i în cazul
persoanelor adulte.

La nivelul protec�iei
copilului s-au înfiin�at, în
scopul cre�rii unui cadru de
interven�ie mai apropiat de
comunitate care s� permit�
orientarea activit��ilor dup�
specificul fiec�rui cartier,

Oamenii sunt grija noastr�!

Asisten�� social� 6
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“frânturi de destin”
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�.

de cimitir �i de între�inerea „acestor mici
bijuterii, pline de motive folclorice”, iar cel�lalt
grup s-a a�ezat care pe unde a putut, au scos
blocurile de desen �i au început s� a�eze în
paginile albe motive folclorice, detalii
ornamentale sau chiar ansambluri funerare.

Dl M. se a�eaz� pe marginea unui
astfel de monument �i începe s� schi�eze
lini�tit, încercând s� surpind� în câteva linii,
miracolul alchimiei ce transform� mâhnirea
mor�ii în biruin�a vie�ii.

La un moment dat, aude în spatele
lui, undeva foarte aproape, clickul unui
aparat foto. Se întoarce surprins �i constat�
c� „frumoasa doamn�” nu poza
monumentele, a�a cum era de a�teptat, ci
felul în care el schi�a. Urmeaz� un „bun�
ziua” cu un puternic accent str�in, urmat de
un „m� scuza�i” elegant �i u�or stânjenit.
Doamna se prezint� �i apoi cere permisiunea
s� fotografieze schi�ele. Stupoare! în fa�a lui
se afla so�ia sculptorului Cornel Medrea,
care se refugiase de vreo câ�iva ani dincolo
de grani�ele rigide ale ��rii. Dup� câteva
amabilit��i �i trecând peste surpriza
prezent�rii, dna Medrea îi cere îng�duin�a
profesorului de educa�ie fizic� �i sport s�-i
opreasc� câteva dintre schi�e pentru so�ul ei.
Cu bucurie �i nesperat� onoare, dl. M. îi
ofer� distinsei doamne toate mapele pentru
a alege ceea ce dumneaei considera demn de
aprecierea unui sculptor cu un asemenea
prestigiu. Doamna r�sfoie�te mapele cu
elegan�a �i grija cu care atingi ceva pre�ios �i
fragil, se arat� pl�cut surprins� de ceea ce
vede �i are numai cuvinte de laud� pentru
cel care a ini�iat acest demers artistic, dar �i
pentru copilele al c�ror talent r�zb�tea cu
sfial� din colile albe. �i-a ales câteva schi�e �i

Al doilea popas semnificativ a
fost S�pân�a. Atestat� documentar înc�
1373 este situat� în jude�ul Maramure�,
la poalele muntilor Gutâi, la confluen�a
râului S�pân�a cu Tisa, la 18 km de
Sighetul Marma�iei, cu al ei cimitir
vesel, demostrând autoironia poporului
român, care are curajul de a lua moartea
peste picior. Fiecare cruce, frumos
sculptat�, de c�tre un me�ter în mâinile
c�ruia lemnul devine art�, poart� câteva
versuri haioase, care amintesc fie de
profesia r�posatului, fie de vreo meteahn�
de-a lui, care l-a urm�rit toat� via�a,
devenindu-i, în cele mai multe cazuri, un fel
de porecl�, dac� nu un al doilea nume, un
al EU, recunoscut de oamenii satului.

Cimitirul vesel a fost clasat
primul dintre monumentele funerare din
Europa �i al doilea din lume - dup� Valea
Regilor. Crucile sunt dominate de
culoarea albastr�, iar desenele �i
înscrisurile sunt realizate cu o serie de
culori aprinse precum rosu, verde, galben,
negru care în contrast cu albastrul �i albul
predominant de pe cruci creeaz� o
atmosfera mai vioaie decât cea cu care am
fi obi�nui�i într-un cimitir.

In drum spre cimitir, echipa de
excursioni�ti este primit� cu veselie �i
omenie de c�tre localnici, care-i pofteau
care mai de care s� le p��easc� pragul,
bucuro�i fiind de oaspe�i. Pân� s� ajung� la
cimitir, sunt dep��i�i de un Mercedes
negru, de m�rimea unui Jeep, cu geamuri
fumurii �i alur� de Occident. La vremea
respectiv� era aproape o sfidare s� circuli
cu o astfel de ma�in� prin ora�, dar�mite
printr-o comun�, iar oamenii se opreau în
drum cu ochii �i gurile c�scate, de parc�
vedeau cine-�tie ce OZN. Dl M. remarc�
faptul c� ma�ina era înmatriculat� la
Frankfurt. Ma�ina dispare într-un nor de
praf, l�sând în urm� trena oftaturilor �i a
viselor c� undeva în lume, exist� o via��
mai bun�.

La intrarea în cimitir, Mercedesul
a�tepta cuminte, iar lâng� el erau 2-3
b�rba�i foarte bine cl�di�i fizic �i al�turi de
ei „o splendid� doamn�, cu ochelari fumurii,
care degaja un aer aristocratic”.

Au intrat în cimitir �i acolo copiii
s-a împ�r�it în 2 grupe: un grup a vrut s�-l
cunoasc� pe me�terul care se ocupa acum

s-au desp�r�it amical, într-o familiaritate ce
aminte�te de o prietenie veche �i drag�, într-
un acord al sufletelor care împ�rt��esc
acelea�i bucurii estetice. Nu se despart îns�
pân� când doamna nu prime�te �i adresa dl.
M, ca urmare a dorin�ei de a men�ine vie o
leg�tur� ce s-a n�scut atât de firesc.

Copiii au mai r�mas câteva minute,
au reîntregit grupul �i, a�a cum îi �ade bine
c�l�torului, au pornit din nou la drum. N-au
putut refuza invita�ia unui o�ean care a
insistat cu cerul �i p�mântul s� �ad� �i la el în
curte, „ca s�-i mearg� cu spor �i bel�ug”. Dup�
ce i-a omenit, a�a cum sufletul ��ranului
român autentic nu a uitat s-o fac�, i-a rugat
s�-�i aleag� ceva din casa lui, s� ia de acolo,
din agoniseala lui de-o via�� ceva, un obiect
care s� le r�mân� ca amintire.

Dl M. vede un clop vechi, g�urit,
plin de praf, care se vedea c� purta cu el mai
bine de un secol �i care acum se odihnea
lini�tit pe terasa, pe bârnele c�reia erau
inserate detalii ale marilor por�ilor
maramure�ene. „Mi-a fost jen� s� cer ceva,
dar cum am v�zut clopul, mi-a pl�cut atât de
mult, încât pe acela l-am cerut! O�eanu s-a
ru�inat c� am ales a�a o ciobitur� �i a insistat s�
aleg altceva, prezentându-mi tot ce avea el mai
bun. Eu nu �i nu, vroiam clopul �i gata! Atunci
mi-a spus c� este al str�-str�bunicului lui, �i a�a
cum am b�nuit, avea mai mult de 100 de ani!
Asta m-a f�cut s� mi-l doresc �i mai mult!”
O�eanu l-a îmbiat cu tot felul de minun��ii
artizanale, f�cute chiar de el, de mâna
gospodarului, care �tie s� fac� unelte sau
trebuincioasele de pe lâng� cas�, dar �i
obiecte care s�-�i bucure sufletul �i ochiul.
Dl M. nu �i nu, ori clopul, ori nimic! L-a
primit �i l-a purtat cu mândrie, ca pe un
trofeu care a câ�tigat competi�ia cu timpul!

Drumul a continuat �i încet-încet
au trecut cele 24 de zile de c�l�torie. S-au
întors cu toate obiectivele turistice atinse,
cu rucsacul plin de amintiri, de schi�e, de
obiecte autentice, de momente grele �i pline
de oboseal�, dar �i cu bucuria de a fi
redescoperit, ceea ce poate noi am uitat
ast�zi, ce înseamn� s� fii român. Lucrurile
bune îns� nu s-au oprit aici, pentru c� au
câ�tigat �i concursul �i au primit drept
premiu echipament pentru copii �i o cup�,
care a tronat la loc de cinste în �coala din
„Ion Roat�”.

CCÂNTAREA ROMÂNIEI
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Balul Caritabil de Cr�ciun al ASE
d�ruie�te speran��!

tratament pe care ar trebui s�-l
urmeze b�ie�elul.

Florentina, în vârst� de 6 ani,
a fost diagnosticat� cu “Tetrapareza
spastic�” - deficien�� de tip
neuropsihomotor - ea având nevoie
de protec�ie special� �i îngrijire

permanent�. Florentinei i-a fost
recomandat� o terapie ce se
efectueaz� doar în Ucraina, dar la
care nu poate participa din cauza
îngr�dirilor materiale. Dac�
Florentina nu va face aceste terapii,
mu�chii i se atrofiaz�, iar �ansa de a
merge la �coal� �i de a fi un copil ca
to�i ceilal�i, va fi din ce în ce mai mic�.

Al treilea caz pe care s-au
concentrat eforturile Senatului
Studen�esc ASE este cazul lui Ionu�.

Ca în fiecare an, Senatul
Studen�esc a organizat Balul
Academiei de Studii Economice din
Bucure�ti, ca o reunire a studen�ilor
din cadrul tuturor facult��ilor ASE.
În acest an, evenimentul s-a numit
Balul Caritabil de Cr�ciun al ASE
Bucure�ti �i a fost unul cu totul
special deoarece întreaga sum�
strâns� în urma vânz�rii biletelor
va fi donat� unor copii cu o
situa�ie medical� dificil� ce
necesit� sprijin material. Un alt
element de originalitate al acestei
manifest�ri l-a reprezentat
concursul de Miss&Mister unde
concuren�ii s-au confruntat cu o
prob� inedit�: ei au încercati s�
strâng� cât mai mul�i bani de la
publicul din sal�, timp de
aproximativ 15 minute, iar
perechea care a reu�it s� strâng�
cea mai mare sum� a câ�tigat
proba.

Cu ajutorul Direc�iei
Generale de Asisten�� Social� �i
Protec�ia Copilului Sector 6,
Bucure�ti, Senatul Studen�esc a
putut s�-�i orienteze aten�ia asupra
a 3 cazuri deosebit de
impresionante.

Alexandru, un b�ie�el în
vârst� de 4 ani prezint� o deficien��
somatic�, având diagnosticul
“Leucemie acut� limfoblastica”. Fiind
un copil sociabil, ce rela�ioneaz�
bine cu cei din jur, Alexandru
urmeaz� tratament în prezent. Din
p�cate, banii câ�tiga�i de p�rin�ii lui
nu sunt suficien�i pentru întregul

În vârst� de 10 ani, Ionu� a fost
diagnosticat ca suferind „Mieningocel
lombosacrat operat. Paraparez�.
Picior neurologic plat valg bilateral.
Incontinen�� sfincteriana”. De�i este
un copil comunicativ, Ionu�
coopereaz� din ce în ce mai greu,
opera�iile numeroase,
tratamentul �i faptul c� este
diferit de ceilal�i copii constituind
un stres major pentru el. Ca
urmare a lipsei de fonduri, Ionu�
nu mai urmeaz� tratament în
prezent, în ciuda nevoii
imperioase a unui program de
recuperare zilnic� �i a
interven�iilor chirurgicale, dintre
care cea mai important� o
reprezint� o opera�ie de
reconstruire a sfincterelor, a
c�rei costuri sunt estimate la
10.000 -15.000 de euro.

Alegerea Senatului
Studen�esc ASE este motivat�
prin aceea c� domiciliul celor 3
copii este în sectorul 6, sector în
care se afl� �i c�minele
studen�e�ti Belvedere ale

Academiei de Studii Economice din
Bucure�ti. Proximitatea studen�ilor
fa�� de astfel de cazuri a stimulat
mobilizarea de for�e pentru
organizarea acestui eveniment. Prin
intermediul acestui bal studen�ii
sus�in ajutarea unor tineri neferici�i
�i încearc� s� ofere tuturor �ansa de
a deveni studen�i ca �i noi. Întreaga
sum� strâns� în urma evenimentului
va fi donat� acestor copii.

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

serviciilor �i oportunit��ilor, consiliere
�i cursuri pentru p�rin�i sau activit��i
de petrecere a timpului liber pentru
copii. Putem enumera printre cele mai
de succes proiecte: ‘Liga tinerilor
fotbali�ti’, ‘Tu alegi!’, ‘La teatrale cu
matale’, ‘�coala p�rin�ilor’, ‘Tabere de
dezvoltare personal�’, ‘Tabere de
cartier’, schimbul de tineri cu o
organiza�ie din Fran�a �i nu în ultimul
rând evaluarea �i interven�ia pentru
cop i i i aut i �t i d in comun itate
desf��urat� în parteneriat cu Asocia�ia
Puzzle. Programe de succes în
domeniul protec�iei copilului au mai
fost �coala P�rin�ilor, (bazat pe
problematica rela�iei p�rinte-copil), Tu

alegi! (program de combatere a
violen�ei în �coal�), Liga Tinerilor
Fotbali�ti (program de incluziune
social� prin activit��i sportive, a
adolescen�ilor cu probleme de
comportament) etc.

L a n i v e l u l p r o t e c � i e i
persoanelor adulte, un obiectiv major
a fost �i r�mâne dezvoltarea �i
diversificarea serviciilor oferite tuturor
categoriilor de beneficiari prin l�rgirea
parteneriatelor cu organiza�iile
nonguvernamentale, precum �i prin
atragerea de finan��ri nerambursabile.
Putem afirma astfel c�, pe parcursul
anului 2009, prin extinderea acestor
parteneriate am reu�it s� oferim
servicii complexe la cele mai înalte
standarde pentru beneficiarii no�tri:
consiliere psihosocial�, juridic� în
vederea dep��irii situa�iei dificile,

A doua realizare ca impor-
tan�� a anului 2009 a constituit-o
înfiin�area „Complexului de servicii
pentru protec�ia copilului –
apartamente sociale de tip familial”
prin câ�tigarea unui proiect 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 Copilu-
lui. Prin acest proiect, ultimul centru
de plasament în sens clasic de pe
raza sectorului 6 a fost desfiin�at,
to�i cei 20 de copii fiind muta�i în
cele 5 apartamente achizi�io-
nate în cadrul proiectului.
Apartamentele sunt situate în
cartierele Militari �i Drumul
Taberei, fiecare fiind compus
din 4 camere corespunz�tora-
menajate �i utilate. De�i
privit� ini�ial cu o oarecare
reticen�� mutarea în noile
loca�ii a creat în scurt timp un
nou cadru al activit��ilor edu-
cative fiind acum privit� cu
entuziasm atât de copii cât �i
de educatorii acestora.

Al treilea obiectiv
propus const� în orientarea
strategiei DGASPC sector 6 c�tre
activitatea de prevenire care s�
reduc� pe termen lung necesitatea
interven�iei în situa�ii de criz� �i
plasarea copiilor în centre. S-a avut
î n vedere at â t preven i rea
abandonului familial sau �colar
pentru cazurile în care suntem
sesiza�i cât �i identificarea timpurie a
situa�iilor de risc. Astfel, în acest
moment func�ioneaz� 5 centre de zi
de tip after-school ale DGASPC, dar
�i 3 servicii sociale dotate cu cantine
sociale apar�inând organiza�iilor
neguvernamentale subven�ionate de
la bugetul local. Totodat�, în timpul
acestui an am pus accentul pe o
noua dimensiune a prevenirii, aceea
a programelor de prevenire adresate
comunit��ii. E vorba de campanii de
informare, de popularizare a

servicii socio-medicale la domiciliu,
cantin� social�, centre de zi pentru
copii �i adul�i, servicii de recuperare
medical� etc.
Men�ion�m relizarea proiectului
“Dreptul la �anse egale” (cu finan�are
european�), dedicat adul�ilor cu
probleme de s�n�tate mintal�, precum
�i deschiderea cantinei sociale Harul,
cu o capacitate de 150 de locuri,
serviciu social care ofer� o mas� cald�
pe zi persoanelor marginalizate de pe
raza sectorului 6.

De asemenea, în cadrul Galei
Gesturilor de Suflet în S�n�tate
Mintal�, ajuns� la cea de-a �asea edi�ie,
au fost premiate personalit��ile

publice, speciali�tii, angajatorii �i
voluntarii care au contribuit la
îmbun�t��irea situa�iei în care se
afl� semenii no�tri cu probleme
de s�n�tate mintal�.

Totodat�, un proiect
important demarat în anul 2009
e s t e r e a b i l i t a r e a � i
reamenajarea, la standarde
moderne, a c�minului “Floare
Ro�ie”, care începând din anul
2010 va deveni cel mai modern
complex de servicii sociale
pentru persoanele cu handicap
�i apar�in�torii acestora.

O prioritate a activit��ii
noastre a fost �i va r�mâne pe viitor
dezvoltarea serviciilor de educa�ie
timpurie a copiilor, la nivelul
sectorului 6 existând trei cre�e cu o
capacitate de peste 500 de locuri,
unit��i care au fost modernizate atât la
nivelul infrastructurii cât �i al
serviciilor oferite celor mai mici
cet��eni ai sectorului 6.

Unele din aceste programe
au fost deja prezentate în paginile
revistei noastre, celelalte vor face în
mod cert obiectul edi�iilor viitoare.
Pentru c� un alt proiect lansat în
cursul anului 2008, publica�ia local� de
interes social “ASISTEN�A SOCIAL�
6”, r�mâne în continuare la dispozi�ia
dumneavoastr�.

2009 - UN AN DE SERVICII SOCIALE
ÎN SECTORUL 6

continuare din pag. 1
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Începutul acestei toamne a însemnat pentru cei 20 de
copii reziden�i ai Centrului de plasament “Orhideea” o mare
schimbare în via�a lor: mutarea în 5 apartamente de tip
familial unde tr�iesc ca într-o familie, câte 4 copii sprijini�i zi
de zi de doamnele educatoare.

Treptat, copiii �i tinerii au început s� se obi�nuiasc� cu
noua lor cas� �i descoper� zi de zi lucruri noi pe care în
centrul de plasament, cu toat� aten�ia �i grija personalului, nu
aveau cum s� le cunoasc�.

�i pentru ace�ti copii petrec pentru prima dat�
Cr�ciunul acas�, am hot�rât s� le facem o vizit� �i s�-i
convingem s� ne împ�rt��easc� gândurile lor.

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

PPRIMUL CR�CIUN ACAS�

Claudia are 7 ani �i este în clasa I. Acum locuie�te într-
un apartament împreun� cu cele dou� surori mai mari �i o alt�
prieten� de la centru. Tat�l ei a murit într-un tragic accident
când ea nici nu apucase s� ajung� pe lume. Mama ei nu a putut
s�-�i între�in� cele trei copile, a�a c� într-o diminea��
moroc�noas� de noiembrie, pe când Claudia avea doar câteva
zile, le-a adus la centrul de plasament. De atunci, feti�ele au
r�mas în grija protec�iei copilului.

La început, Claudia a privit mirat� bradul verde pe
care doamna educatoare îl aducea în sufragerie, s-a bucurat
nespus când a aflat c�, împreun� cu surorile sale, vor împodobi
frumosul pom. Micu�ele au scos cu grij� globule�ele str�lucitoare
din cutie �i ghirlanda argintie �i timid, încet, încet, br�du�ul verde
a început s� prind� culoare.

Copiii încânta�i privesc br�du�ul împodobit �i lumini�ele
multicolore �i a�teapt� cu nerabdare sosirea mo�ului, c�ruia îi
vor face �i surprize.

“Doamna Ioana ne-a promis c� vom face cozonac �i
multe pr�jituri, ne va l�sa s� o ajut�m �i când va veni Mo�
Cr�ciun la noi îl vom primi cu cozonac ”.

Ea �i surorile sale au �i trimis Mo�ului câteo scrisoare în
care îi povestesc cât de cumin�i au fost tot anul �i ce daruri î�i
doresc. De aceast� dat� copilele au scris pentru prima dat� �i
adresa de “acas�” pe care Mo� Cr�ciun cu siguran�� o va g�si.

Cr�ciun Fericit!

DDrag� Mo�ule,

SSunt Claudia �i am fost foarte
ccuminte. La �coal� am luat bine �i foarte
bbine.

AAcum locuiesc cu surorile mele
AAna, Maria �i Lili într--uun apartament,
lla bloc. Am f�cut bradul cu globule�e �i
llumini �i acum te a�tept�m.

EEu mi--aa� dori o p�pu�� mare �i
mmulte rochi�e pentru ea.

TTe a�tept�m la noi acas�.

CCu drag,

CClaudia



P A G I N A 6

O A M E N I I S U N T G R I J A N O A S T R � !
A S I S T E N � � S O C I A L � 6

Hristos se na�te. M�ri�i-L!

Între praznicile Bisericii �i
s�rb�torile cre�tinilor ca �i taina
de mântuire, se înscrie Cr�ciunul
sau Na�terea Domnului dup�
trup a Fiului lui Dumnezeu,
Mântuitorul Iisus Hristos. Prin
post �i rugaciune, cu slujbele
noastre de veacuri, la care se
adaug� colindele românes�i
tradi�ionale, iat� c� am ajuns s�
pr�znuim Na�terea Domnului
nostru Iisus Hristos. Împlinirea
“singurului lucru nou sub soare”

face ca umanitatea noastr� s�
devin� umanitatea Fiului lui
Dumnezeu. Bucuria s�rb�torii
pentru omul credincios const� în
aceea c� “Hristos este totul
pentru noi”. De vrei s� scapi de
vreo neputin�� trupeasc�, El este
doctorul. Esti ap�sat de povara
p�catului? El este iertarea. De
vrei ajutor în vreun necaz,
Hristos este puterea.Te temi de
moarte? El este via�a. Vrei s�
ajungi la cer? El este calea. De
aceea gusta�i �i vede�i cât de
milostiv este Domnul. Prin
urmarea iubiri Lui ieri �i azi în

veci (Evrei XIII, 8). Acest adev�r
dumnezeiesc îl exprim� inspirat �i
poetul cre�tin spunând c�:

El sta în ieslea Lui �i azi
Iertare dând �i via��
Încearca în genunci s�-i cazi
Cu inima-�i de ghea��
C�ci lacrima din ochii nu poate
S� mic�oreze bucuria
Acelei nop�i, cum nu sunt toate,
Acelei nop�i înmiresmate
În care s-a nascut Mesia.
(Sergiu Grossu - “Pietre de

aducere aminte”)

De�i au trecut de atunci
dou� mii de ani, icoana Na�terii
Domnului e pururea vie în sufletul
�i în via�a nosatr� pentru c� Iisus
Hristos, Fiul lui Dumnezeu
întrupat, e ve�nic viu �i vine s� Se
s�l��luiasc� în sufletele noastre
pentru ca s� ne umple de sfin�enia
Lui �i de cura�ia Lui s� ne lumineze
sufletul �i inima. Lâng� pe�tera �i
leag�nul din Bethleem au fost de
fa�� îngerii din ceruri solii lui
Dumnezeu, pastorii solii poporului
�i magii solii stiin�ei. Ne sârguim �i
noi ca magii de la r�s�rit s�-i
aducem darur i l e noa s t re
duhovnicesti credin�a în locul
aurului, iubirea în locul smirnei,
n�dejdea noastr� în locul t�mâiei �i
s� i ne închin�m, dumnezeiescului
prunc care a venit ”s� slujeasc� �i
s�-�i dea via�a ca r�scumparare
pentru noi”
S�rb�torim Na�terea Domnului,
ne unim vocile cu ale îngerilor
pream�rind pe Cel care a luat firea
omeneasc� asupra Sa: convin�i
fiind c� Dumnezeu S- a pogorât pe
p�mânt ca s� se ridice la ceruri.
Dorim ca dumnezeiescul praznic
s� d�ruiasc� bucuria prezen�ei Sale
în inimile noastre �i un An Nou cu
pace, s�n�tate �i frumoase împliniri
în via�a �i în famila noastr�.

Cr�ciunul cel Str�bun �i Na�terea Domnului

“Iar ei, ascultând pe
regele, au plecat �i iat�, steaua
pe care au v�zut-o în r�s�rit
mergea inaintea lor, pân� ce a
venit �i a stat deasupra, unde
era Pruncul.

�i iat� , v�zând ei
steaua, s-au bucurat cu bucurie
mare foarte.

�i intrând în cas�, au
v�zut pe Prunc împreun� cu
Maria, mama Lui, �i c�zând la
p�mânt s-au închinat Lui; �i
deschizând visteriile lor, I-au
adus Lui daruri: aur, t�mâie �i
smirn�”.

(Matei 2, 9-11)
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AJUTOARE ALIMENTARE PENTRU CATEGORIILE
SOCIAL DEFAVORIZATE

a împ�r�it daruri de tot felul: p�pu�i,
trenule�e, ma�inu�e teleghidate �i
ursule�i de plu� au s�rit din sacul magic
�i au ajuns la cei mai mici locuitori ai
sectorului din cre�ele, centrele de zi
sau la cei afla�i în îngrijirea asisten�ilor
maternali.

Copiii hipoacuzici din centrul
Domni�a B�la�a au reu�it s�-i
impresioneze pe to�i invita�ii la
serbarea de Cr�ciun, prin
interpretarea lor original�, doar cu
ajutorul gesturilor, a colindelor
române�ti, �i a micilor scenete adapte
dup� I. L. Caragiale.

Împreun� cu personalul
militar �i civil de la Statul Major al
Armatei Române am preg�tit o
mul�ime de daruri pentru b�trânii
reziden�i ai Complexului de Servicii
„Sf. Nectarie” din sectorul 6, cât �i
pentru beneficiarii componentei de
recuperare a centrului.

Primii fulgi de z�pad� au
acoperit str�zile ora�ului iar cei mici
a�tept� cu ner�bdare sosirea
b�trânului Mo� Cr�ciun. Persoanele
în vârst� retr�iesc vremile de
odinioar� �i se gândesc cuvio�i la
sfânta s�rb�toare a Na�terii lui
Hristos. Ultimele zile ale lui
decembre ne duc cu gândul la
s�rb�toare, cozonaci, la globule�e
colorate, la pove�tile copil�riei în
care mo�ul cel darnic, mânând prin
z�pad� renii juc�u�i, aduce daruri
copiilor cumin�i.

Împreun� cu al�i oameni
inimo�i, care an de an sunt al�turi de
cei singuri �i nevoia�i, Direc�ia
General� de Asisten�� Social� �i
Protec�ia Copilului Sector 6 îmbrac�
h�inu�a lui Mo� Cr�ciun �i aduce
bucurii celor mai pu�in noroco�i.

De la începutul lunii, Mo�ul
a ajuns pe rând la cei peste o mie de
copii afla�i în grija noastr�, c�rora le-

De fiecare dat�, cu prilejul
s�rb�torilor, de 8 martie sau de Sf.
Nectarie, personalul Statului Major
al Armatei a fost al�turi de bunicii
din centrul nostru oferind cadouri �i
clipe de bucurie tuturor.

Astfel, în data de 18
decembrie 2009, prietenii de la
Statul Major, înso�i�i de Ansamblul
Doina al Armatei, sosesc în Bd.
Uverturii nr.81 �i le ofer�
beneficiarilor no�tri o serbare cu
multe daruri în preajma sfintei
s�rb�tori a Cr�ciunului.

Direc�ia General� de Asisten�� Social� �i Protec�ia Copilului Sector 6 invit�
persoanele apar�inând categoriilor sociale defavorizate (persoane cu handicap grav �i
accentuat, precum �i beneficiarii de ajutor social), domiciliate în sectorul 6, s� ridice ajutoarele
alimentare de baz�, constând din zah�r �i f�in�, din stocul de interven�ie al Uniunii Europene.

Beneficiarii îndrept��i�i sunt a�tepta�i cu actul de identitate la punctele de livrare situate
la adresele Aleea Istru nr. 4 �i Aleea Istru nr. 6 (zona Prelungirea Ghencea, Linii RATB: 69, 71,
105, 168, 173, 268, 368, 385) de luni pân� vineri, în intervalul orar 08.00 – 16.00.
Categoriile de persoane cele mai defavorizate care beneficiaz� de ajutoare alimentare la nivelul
sectorului 6 sunt:
�� familiile �i persoanele singure care au stabilit, prin
dispozi�ie scris� a primarului, dreptul la un venit
minim garantat acordat în baza Legii nr.416/2001, cu
modific�rile �i complet�rile ulterioare (121
beneficiari);

�� persoanele cu handicap grav �i accentuat, adul�i �i
copii, neinstitu�ionalizate (8334 beneficiari).
Men�ion�m c� în prezent livrarea f�inii se face din

Centrul pentru Copii cu Dizabilit��i “Domni�a B�la�a”,
iar livrarea zah�rului, din Centrul pentru Copii cu
Dizabilit��i “Sf. Andrei”.

ZILE DE S�RB�TOARE ÎN SECTORUL 6
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Director General Adjunct -
Nicolae Gorunescu

Adresa: Sos. Orhideelor nr.
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A�tept�m sugestiile, opiniile dumneavoastr� cu privire serviciile Direc�iei Generale de Asisten�� Social� �i Protec�ia
Copilului Sector 6 sau referitoare la con�inutul acestei publica�ii la :
Tel. 0213176311, 0213176312 int. 221, fax : 0213176312

e-mail : dgaspc6@yahoo.com
www.asistentasociala6.ro

DDirec�ia General� de Asisten��
SSocial� �i Protec�ia Copilului Sector 6
vv� a�teapt� în data de 19 decembrie 2009
îîncepând cu orele 17.30, la spectacolul

““STELE de Z�PAD�”

îîn incinta AFI Palace Cotroceni,

VV� invit� la o sear� de neuitat:

CCorul Nostalgia, Mirabela,
NNico, Raoul �i Autentic

SS�rb�tori fericite tuturor!
LLa mul�i ani!


