
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Sector 6 este instituţia care pune în
aplicare, la nivelul sectorului 6, măsurile şi programele
care au ca obiect protecţia socială a cetăţenilor.

În conformitate cu măsurile şi programele
asumate, în anul 2009 activitatea Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 a
urmărit modernizarea propriei structuri, dezvoltarea
serviciilor adresate cetăţenilor aflaţi în dificultate,
demararea a noi proiecte ce vizează în principal
apropierea de comunitate, înţelegerea particularităţilor
fiecărei categorii de beneficiari, adaptarea serviciilor la
nevoile lor specifice şi susţinerea acestora în vederea
integrării lor ca membrii activi în societate. În acest
scop, anul 2009 a marcat o reorganizare a instituţiei
care să corespundă următoarelor exigenţe:

- să gestioneze trecerea de la dependenţa
beneficiarilor de servicii şi prestaţii sociale la programe
de prevenire şi suport. Centrele rezidenţiale vor fi
reduse la minim iar plasarea în centru va fi o soluţie de
excepţie şi pe termen cât mai scurt, în beneficiul
persoanelor defavorizate;

- să dezvolte programe şi servicii care să se
adreseze întregii comunităţi, tuturor categoriilor sociale
şi nu doar celor aflaţi în evidenţa DGASPC Sector 6;

- să creeze un cadru de intervenţie mai apropiat
de comunitate care să permită orientarea intervenţiei
după specificul fiecărui cartier. .

Oamenii sunt grija noastră!

Asistenţă socială 6
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Dezvoltarea şi modernizarea serviciilor

de asistenţă socială în sectorul 6

- să creeze puncte de prevenire la nivelul
subcomunităţilor pentru o mai bună conlucrare cu actorii
sociali din teritoriu;

- să asigure o instrumentare managementului de caz
şi prin calificarea superioară a personalului.

- să deţină o bază de date comună pentru adulţi şi
copii care să cuprindă riguros evidenţa nevoilor şi serviciilor
de care beneficiază fiecare familie asistată

Pentru îndeplinirea acestor exigenţe, anul 2009 a
adus modificarea organigramei DGASPC Sector 6 care a
presupus:

- înfiinţarea Serviciului Management de Caz în
subordinea Directorului General al DGASPC Sector 6 prin
care se urmăreşte o mai bună coordonarea a cazurilor,
realizată de un singur responsabil care răspunde de toată
traiectoria beneficiarului până la ieşirea cazului din sistem. Se
evită traseul dificil al cazului de la un serviciu la altul şi se
realizează o mai buna aplicare a metodei managementului de
caz. În acelaşi timp se iniţiază aplicarea metodei
managementului de caz la asistenţa persoanelor adulte. -
înfiinţarea serviciilor de intervenţie pe cartiere, prin
acordarea responsabilităţii teritoriale în locul celei orientate
pe tipuri de probleme. Astfel, s-au înfiinţat: Serviciul de
Asistenţă Socială Giuleşti-Crângaşi, Serviciul de Asistenţă
Socială Militari şi Serviciul de Asistenţă Socială Drumul
Taberei.

Această nouă abordare a problematicii crează
premisele iniţierii unei activităţi de informare şi prevenire
coerente la nivelul instituţiilor din comunitate;

- realizarea "Complexului de servicii pentru
protecţia copilului – apartamente sociale de tip familial” în
urma câştigării unei finanţări de 1800000 RON în cadrul
programului de interes naţional „Închiderea instituţiilor de
tip vechi pentru protecţia copilului şi înfiinţarea de căsuţe de
tip familial şi apartamente”, având ca autoritate finanţatoare
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor
Copilului. Proiectul complexului de apartamente a fost
finalizat la sfârşitul anului 2009, Centrul de Plasament
„Orhideea” fiind desfiinţat, toţi copii locuind acum în noile
lor case.

continuare în pagina 3

O DONAŢIE DE CARTE ÎN BENEFICIUL COPIILOR
DIN SECTORUL 6

Joi, 21 ianuarie 2010,
orele 11.00, cu prilejul deschiderii
oficiale a EXPOMALL MEGAFUN,
primul spatiu special destinat târ-
gurilor si expoziţiilor, amplasat
într-un mare centru comercial,
copiii din centrele de zi din secto-
rul 6 au primit o donaţie de carte
din partea unei editurii TRITON.

Peste 200 de titluri:
enciclopedii, atlase, dictionare, au
ajuns la cei 150 de copii care frecventează cele 5 centre de zi din cartierele
Drumul Taberei, Militari, Crângaşi, Giuleşti.

În cadrul evenimentului inaugural, primarul sectorului 6, Cristian
Constantin Poteraş a fost onorat să primească în numele copiilor această
donaţie subliniind că „este important ca toţi copiii să aibă acces la cunoaştere şi
noi avem datoria de a-i susţine în procesul de educaţie şi de însuşire a
informaţiilor din cele mai diferite domenii ale culturii şi ştiinţei”.

În cadrul aceleiaşi manifestări, micii artişti ai Centrului pentru Copii cu
Dizabilităţi Domniţa Bălaşa au fost invitaţi să îşi expună propriile lucrări
artizanale. Expoziţia este deschisă până pe 31 ianuarie şi se găseşte la etajul I al
complexului comercial AFI Palace Cotroceni.
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Sub acest generic continuă seria întâlnirilor literare ale Danielei Dumitrescu, psiholog în cadrul

Complexului de Servicii Sfântul Nectarie, cu beneficiari care trăiesc în acest complex, oameni pe care

viaţa i-a adus în apropierea noastră.

La vreo 2 zile după primirea
plicului se trezeşte în cutia poştală cu o
invitaţie la Miliţie, aşa cum se aştepta. I-a fost
prea teamă să se ducă, aşa că a ignorat-o,
crezând că poate va trece, aşa cum trece un
guturai - de la sine, aşa cum un copil mic îşi
imaginează că dacă închide ochii, atunci nu-l
mai vede mama când face o prostie. La
câteva zile însă primeşte din nou o invitaţie,
de data asta i se indica şi camera. A

considerat că este grav, aşa că s-a prezentat
cu inima în gât. Işi făcuse toată noaptea tot
felul de gânduri – îşi inventase cele mai
nebuneşti minciuni şi scuze, îşi închipuise
cele mai groaznice şcenarii, se vedea
schingiuit şi ologit pe viaţă sau poate
dispărut fără urmă, mintea lui plăsmuia cele
mai halucinante finaluri. După toate
frământările a decis că dacă se vor atinge de
el, se va bate cu ei până la capăt, pe
principiul „ori eu, ori ei”.

Aşa că dis-de-dimineaţă se prezintă
la camera indicată şi aşteaptă cu inima
pulsându-i parcă în stomac, să primească
indicaţiile. Totul pare să se desfăşoare după
un plan bine regizat şi parcă este într-un film
care nu-i al lui. Miliţienii se poartă relativ
civilizat, dar îi simţea gata de atac în orice
moment. I-au cerut să dea o declaraţie
despre colegul care fusese din nou prins în
încercarea lui disperată de a emigra. Unde s-
au cunoscut? In ce condiţii? Ce legătură a
existat între ei? Ce ştie acum despre el? Ce
informaţii poate să ofere despre el? Totul
suna ca şi cum era acuzat de ceva ce nu
înţelegea, ca şi cum ar fi complotat la ceva ce
nu ştia, ca şi cum se făcea vinovat de ceva ce
nu-i aparţinea. Tensiunea creştea cu fiecare
moment, iar fiecare dintre personaje se
stăpânea din ce în ce mai greu. Tema
sufocantă, tensiunea angoasantă, acuzările
indirecte, dar pregnante, agitaţia şi
frământările din noaptea precedentă,
sentimentul de vină copleşitor, toate îl
făceau să nu mai fie sigur pe ceea ce spune,
să se bâlbâie în explicarea unor lucruri care
erau de un firesc redundant şi mărunt.

...Viaţa şi-a urmat apoi cursul
liniştit. Amintirile au început să se aşeze
cuminţi în unghierele memoriei, iar rutina
zilnică începea să cuprindă din nou spaţiu
existenţei cotidiene. Totul părea calm şi
nimic nu prevestea tumultul perioadei ce
avea să vie.

După 4 luni, undeva prin
noiembrie, dl M. primeşte un plic mare,
dublu din Germania, din Frankfurt. Il
priveşte surpins şi pentru o clipă se
gândeşte că este o greşeală, pentru că
memoria nu recunoaşte pe nimeni acolo.
Inăuntru se afla o felicitare cu urări pentru
sărbătorile de iarnă semnată de familia
Medrea, în care îi mulţumeau pentru
amabilitatea de a-i fi oferit desenele. Acum
îşi aminteşte momentul Săpânţa şi
zâmbeşte, pentru că nu ş-ar fi putut
imagina că acel colţ de hârtie, pe care
scrisese grăbit adresa, ar fi putut să facă
posibilă venirea acestei felicitări şi totuşi ea
există în faţa ochilor lui! Insă, cele câteva
rânduri nu pomeneau nimic despe ceea ce
se găsea în plic şi anume 100 de dolari: „Am
murit de frică şi nu ştiam ce să fac cu ei.
Aproape că am început să tremur. M-am
speriat teribil aşa că i-am învelit într-o hârtie,
pe care am lipit-o cu scotch şi i-am îngropat
lângă coteţul câinelui. Din ziua aia, ori de câte
ori bătea cineva la uşă, mă gândeam: „Ăştia
sunt!” Se simţea urmărit din toate părţile şi
avea cumplitul sentiment că toată lumea
ştie, că toată lumea face aluzie la asta, că se
aşteaptă o greşeală ca să fie înhăţat.

Asta cu atât mai mult cu cât, în
perioada aceea circulau tot felul de zvonuri
despre ceea ce făcea Securitatea cu cei pe
care-i înşfăca. Avea, pe-atunci, foşti colegi
de echipă care fugiseră care-ncotro prin
lumea largă şi despre care nu se auzeau
veşti îmbucurătoare. Aşa era cazul unuia
dintre ei, care avea o perseverenţă nebună
şi fugise deja a treia sau a patra oară din
ţară fără succes. Nu ştiu cum se făcea că
era prins de fiecare dată, trimis înapoi cu
avionul şi bătut de la decolare până la
aterizare. După ce se înzdrăvenea niţel,
după ce-şi punea oasele în funcţiune, fugea
din nou! Lumea spunea că este nebun, el
însă ştia ce vroia! După mai multe încercări
a aflat de ce era prins – dădea prea puţin
bani călăuzei! Intr-un final nimereşte suma
şi reuşeşte să ajungă în Suedia. Din
momentul în care a reuşit să se pună pe
picioare şi să ajungă responsabil cu
pregătirea echipei de volei a tineretului din
oraşul Malmö, l-a sunat pe dl. M în fiecare
ianuarie pentru a-l chema acolo ca
antrenor, oferindu-i ceea ce aici nu ar fi
putut realiza într-o viaţă.

Când să plece, răsuflând uşurat că
a fost doar atât şi că: „Poate nu aflaseră
despre Medrea!”, se aude de undeva din
celălalt capăt al camerei: „şi cu felicitare aia
cum e?” A îngheţat. Aşa că au luat-o de la
capăt. Unde s-au cunoscut? De ce? Cum de
are adresa? De ce îi scrie? Dacă ştie unde se
află şi de ce a rămas acolo? Din nou
declaraţii, din nou repetarea de zeci de ori a
aceloraşi întrebări. Intâmplarea fericită a
făcut ca unul dintre coloneii să fie un alt fost
coleg de echipă, astfel că a scăpat ca prin
urechile acului de bătaie. Nu au pomenit însă
nimic de bani, pe care nu a îndrăznit să-i
scoată din pământ decât după `89.

Timp de câţiva ani a tot fost
chemat la miliţie să dea, din nou şi din nou,
aceleaşi declaraţii, despre ambele
evenimente. Din fericire, pentru că nu a mai
primit (sau nu au mai ajuns la el) alte plicuri
din străinătate, într-un final i se cereau
declaraţii doar despre colegul lui din Malmö,
care-l suna, cu aceiaşi perseverenţă
invariabilă, în fiecare ianuarie. Filmul era
acelaşi. Aceleaşi întrebări, acelaş şcenariu,
aceiaşi regie mârlănoasă, poate doar cu altă
figuraţie, deşi probabil că la casting erau
alese aceleaşi tipologii umane, aceleaşi
caractere grobiane. Incerca să reţină ce a
scris, de teamă de a nu crea suspiciuni, asta
cu atât mai mult cu cât în fiecare ianuarie al
unui nou an, primea telefonul din Suedia,
care-l chema acolo pentru a pune bazele
unei echipe de tineret de volei!

I-a fost teamă să plece, aşa că a
amânat de fiecare dată plecarea pentru un alt
ianuarie, mai îngăduitor. Totuşi, gândul că
exista undeva o şansă, îi dădea puterea de a
îndura mai uşor neajunsurile de aici.
Speranţa într-un viitor mai bun îl mobiliza, îi
întărea şi-l făcea să fie încrezător că va fi
bine, că într-o zi normalitatea nu va mai fi o
stare excepţională, ci o stare de fapt. Vine
`89 şi graniţele se deschid, ca petalele unei
flori, gata să se bucure de viaţă! Şi-a făcut
bagajele din decembrie, la câteva zile după
revoluţie şi aştepta pe picior de plecare,
telefonul eliberator din Suedia. Acum era
gata să plece! Acum vroia să dea tot ce şi-a
înfrântat de-alungul anilor! Acum era dispus
să se ofere complet, fără rezerve şi
remuşcări! Acum era, în sfârşit, timpul său!

Şi iată că ianuarie vine şi telefonul
odată cu el:

„- Gata vin!
Ei vii...
De ce mă`?
Ies la pensie!”

sfârşit

CÂNTAREA ROMÂNIEI
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“Ce ştiţi voi, mama mea este în America...”

dragoste în casa asistentului maternal.

Au împărtăşit împreună şi bune si
rele, au descoperit şi au învăţat una de la
cealaltă, s-au bucurat şi au plâns împreună.
Au plâns mai ales atunci când răutatea
oamenilor le-a atins cu remarci de genul ”o
creşte doar pentru bani” sau “ mama ta nu

te-a vrut, te-a părăsit!”. Împreună au trecut
peste toate şi mai ales peste aceste răutăţi
născute din ignoranţa unor oameni
preocupati doar de judecarea şi etichetarea
celorlalţi.

Mai târziu, la şcoală, fetiţa le

Aşternând aceste rânduri
intenţionez să vă fac părtaşi, ca cititori,
unei mai puţin întamplătoare poveşti de
viaţă. Spun mai puţin întâmplătoare pentru
că prin desfaşurarea ei te face să gândeşti
că există un destin anume pentru fiecare,
scris poate undeva în nevăzut.

E o poveste care, dacă n-ar fi atât
de reală, aş spune citind-o că e o
frântură din scenariul unui film sau al
cine ştie cărei cărţi.

Este vorba despre o fetiţă
şi despre mama ei. Este unul dintre
numeroasele cazuri din asistenţă
maternală în care mama părăseşte
copilul în Maternitate. Părinţilor le
ascunsese sarcina, aşa că a lăsat
copilul în Maternitate şi a plecat la
casa părintească să mărturisească
“păcatul” şi să-i roage să o primească
împreună cu copilul. Numai că nu a
fost aşa, nu a găsit curajul să le spună
şi, mai mult aceştia erau în pragul
divorţului. După divorţ fiecare s-a
mutat în altă localitate.

Dar să ne întoarcem la
copila care, după perioade de spitalizări,
cauzate de boala cu care se născuse, a fost
plasată mai întâi într-un centru, apoi la un
asistent maternal. Acest copil plăpând, cu
ochii mari, căprui a fost crescut cu
dragoste şi a adus multă bucurie şi

spunea celor care râdeau de ea: “Ce ştiţi voi,
mama este în America, are părul lung şi o să
vină să mă ia cu o maşină cum nu aţi mai
văzut!” Spunea cu atăta năduf şi convingere
că până la mijlocul clasei a II-a copiii erau
convinşi că aşa este şi nu o mai şicanau.

Nu ştiu cât era speranţă, cât
dorinţă sau pur şi simplu presimţire în

sufletul acestei copile dar exact aşa s-a
întamplat. Mama ei avea cu adevărat cu
părul lung, se stabilise cu adevărat în
Statele Unite. Nu a venit cu “o maşina
cum nu aţi mai văzut”, dar a venit.

Nu am să intru în amănunte
despre cum, după repetate încercări, a
fost identificată în cele din urmă, printr-
o întamplare mai mult, bunica maternă.
De la aceasta s-au obţinut datele de
contact ale mamei şi de aici nu a mai fost
mult până la reîntâlnire. Trebuie spus că
în urmă cu câţiva ani mama şi bunica
angajaseră un avocat care să dea de
urma fetiţei însă căutarile au eşuat. Şi
mai trebuie spus că date fiind condiţiile
legislative fetiţa ar fi putut fi adoptată.
Din nevăzut se pare însă fuseseră ţesute

alte planuri.
Cuvintele ar fi puţine şi sărace

pentru a putea cuprinde nerăbdarea, emoţia
şi bucuria revederii. De atunci sunt
împreună, dar asta este o altă filă de
poveste….

Nu pot însă să închei fără să spun
câteva cuvinte despre asistenta maternală. Se
spune, parafrazând, că în orice profesie sunt
“mulţi chemaţi, puţini aleşi”. Aleşi în sensul
că au cu adevărat chemare de a face acea
meserie. În general despre asistenţii
maternali se spun multe, şi se ştiu cu
adevărat puţine.

Comportamentul şi trăirile
asistentei maternale pe toată perioada de
pregătire a reintegrării copilului în familie şi
după, mi-au reamintit în nenumărate rânduri
de cuvintele Sfântului Apostol Pavel. În prima
sa epistola spunea ” ….Dragostea toate le
suferă, toate le crede, toate le nădăjduieşte,
toate le rabdă. Dragostea nu cade
niciodată.”

Cu siguranţă nu i-a fost uşor dar
această femeie a găsit în ea puterea,
răbdarea şi înţelepciunea de a se gândi la
celălalt, la ce îşi doreşte celălalt. Numai
dragostea adevarată, altruistă îţi dă forţa de
a trece peste propriile sentimente .

A fost poate lecţia pregătită
sufletului ei de acolo, din nevăzut şi învăţată
printr-o mai puţin întamplătoare poveste de
viaţă.

Dar asta cred că este o altă filă
dintr-o altă poveste…..

Ana Bogdea - psiholog

Dezvoltarea şi modernizarea serviciilor de asistenţă

socială în sectorul 6
continuare din pagina 1

Pentru persoanele adulte cu handicap, precum şi pentru bătrânii din sectorul 6, am
demarat programul de modernizare a Centrului Floare Rosie într-un complex de servicii
sociale care cuprinde componenta rezidenţială, cea de recuperare fizică şi de integrare în
comunitate, structură care va fi dată în folosinţă în anul 2010.

Printre realizările anului 2009, numărăm deschiderea cantinei sociale “Harul”, în
parteneriat cu Centrul Creştin Bucureşti, proiect care asigură hrană caldă, zilnic pentru 150
de persoane sărace.

Atât în sprijinul familiilor cu copii, cât şi în sprijinul persoanelor defavorizate,
vârstnice sau cu handicap, vom continua dezvoltarea serviciilor de prevenire a marginalizării
sociale, de integrare în societate prin sprijinirea acestora în găsirea unui loc de muncă,
reorientare profesională, sprijin la plata utilităţilor, centre de zi şi suport şcolar pentru copii,
cantină socială.

Acest program de modificare a structurii unei direcţii de asistenţă socială şi
protecţia copilului reprezintă un proiect pilot la nivelul ţării şi avem convingerea că rezultatele
implementării lui se vor răsfrânge asupra intregului sistem de protecţie socială.

De asemenea, prin extinderea parteneriatelor cu organismele nonguvernamentale,
avem în vedere adaptarea şi diversificarea serviciilor noastre, pentru a veni în întâmpinarea
nevoilor specifice diferitelor categorii defavorizate din comunitate.

Măsurile şi programele realizate pe parcursul anului 2009 au urmărit totodată
accesarea fondurilor europene nerambursabile în vederea dezvoltării durabile a sistemului de
asistenţă socială din sector, anul 2010 semnificând pe de o parte implementarea proiectelor cu
finanţare europeană câştigate, pe de cealaltă iniţierea de noi proiecte în beneficiul comunităţii
sectorului 6 .

Mai multe informaţii legate de proiectele şi programele implenentate în anul 2009,
dar şi de proiectele de viitor găsiţi în paginile publicaţiei noastre.
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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 Ă !

Proiecte derulate de DGASPC Sector 6 în
beneficiul categoriilor sociale defavorizate

Cantina socială „Harul”
Partener: Centrul Creştin Bucureşti
Buget: 390.000 lei
Proiectul îşi propune derularea pe durata anului 2009 a
proiectului Cantina Socială “Harul”, în parteneriat DGASPC
Sector 6 – Centrul Creştin Bucureşti, prin care se vor
furniza servicii de cantină socială pentru un număr de 150
de persoane marginalizate sau în risc de marginalizare so-
cială de pe raza Sectorului 6 Bucureşti.
Categorii de beneficiari: -copiii în vârstă 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 aju-
torului social; tinerii care urmează cursuri de zi la instituţiile
de învăţământ ce funcţionează în condiţiile legii, până la ter-
minarea acestora; 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 sta-
bilirea ajutorului social; -pensionarii al căror venit nu depăş-
eşte 600 lei lunar pe membru de familie; persoanele care au
împlinit vârsta de pensionare, aflate într-una dintre urmă-
toarele 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 mem-
bru de familie; orice persoană care, temporar, nu realizează
venituri.

„Dreptul la Şanse Egale”
Finanţare: Phare 2004-2006/018-147.04.02 Coeziune
economică şi socială. Servicii sociale; Perioada de desfăşurare:
03.11.2008 - 30.11.2009 ; Parteneri: Fundaţia Estuar; Buget
proiect: suma totală : 159.346,00 euro (fără TVA); contribuţia
DGASPC: 10.271,65 euro
Proiectul îşi propune crearea unui serviciu social complex de
integrare a adulţilor cu probleme de sănătate în comunitate.
Prin acest program se încurajează incluziunea socială a
adulţilor cu probleme de sănătate mintală şi se reduce
spitalizarea psihiatrică pe termen lung;

Complex de servicii pentru protecţia copilului –
apartamente sociale de tip familial”
Finanţare: Programul de interes naţional PIN 1/2008
Perioada de desfăşurare: 04.12.2008 – 04.12.2009;
Buget proiect: -suma totală 2.632.500 lei; contribuţia
DGASPC: 832.500 lei
Prin acest proiect ne propunem creşterea calităţii îngrijirii
şi protecţiei copilului separat definitiv sau temporar de
părinţii săi prin infiinţarea unui complex de servicii de tip
familial; sunt puse la dispoziţie un numar de 5
apartamente, pentru găzduirea şi îngrijirea de tip familial a
copilului separat definitiv sau temporar de parinţii săi; s-a
realizat astfel închiderea ultimului centru de plasament din
sectorul 6 şi ocrotirea tuturor copiilor lipsiţi de îngrijire
părintească în sisteme de tip familial.

Înfiinţarea Departamentului „Management de Caz” şi
implementarea metodei – premiză pentru reducerea
perioadei de livrare/ asistenţă publică pentru copii şi
adulţi.
Finanţare: Fondul Social European. Programul Operaţional
Dezvoltarea Capacităţii Administrative; Bugetul proiectului : -
suma totală : 774.166 lei; contribuţie DGASPC : 410.619,32
lei + 42.750 lei TVA; durata de desfăşurare : 14 luni
Crearea Departamentului de Management de Caz conduce la
reducerea perioadei de livrare a serviciilor de asistenţă
publică şi eficientizarea managementului cazurilor de copii şi
adulţi în procesul de luare a deciziilor în conformitate cu
drepturile acestora prevăzute de lege. Astfel se obţine
îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului în implementarea
serviciilor sociale către populaţie.

Centrul Comunitar Ghencea
Partener: Asociaţia „Sfântul Arhidiacon Stefan”
Buget: 268.000 lei din bugetul local, în anul 2009;
Pondere contribuţie financiară din bugetul local sector 6:
aproximativ 50% de la bugetul local pentru serviciile
prestate;
Număr beneficiari: 220 de persoane marginalizate social,
domiciliate legal pe raza sectorului 6 (copii, adulţi, persoane
vârsnice);
Servicii prestate: cantină de ajutor social, asistenţă medicală
primară, consiliere ocupaţională la clubul seniorilor, clubul
şomerilor, clubul copiilor, consiliere psihologică, consiliere
juridică;
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Anul 2009 - programe de susţinere a copilului şi familiei sale de origine
prin servicii de asistenţă socială de cartier

“La Teatrale cu Matale”
Programul se adresează beneficiarilor
D.G.A.S.P.C sector 6 cât şi elevilor din
şcolile aflate pe raza sectorului 6, pe
perioada întâlnirilor avute cu beneficiari
s-a urmărit creşterea capacităţii de
comunicare şi dezvoltare personală.
Activităţile proiectului au presupus
organizarea cursurilor de teatru
destinate adolescenţilor din sectorul 6 şi
organizarea festivalului de teatru în data
de 06.06.2009, unde au fost implicaţi
aproximativ 150 de copii.

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

Proiectul „Tu alegi!”
Acest proiect se adresează elevilor din liceele

aflate pe raza sectorului 6 şi îşi propune
diminuarea violenţei şcolare prin susţinerea
unor cursuri adresate copiilor şi tinerilor. În
anul 2009 în program au fost incluse liceele
Eugen Lovinescu, Marin Preda şi Grigore
Moisil, de pe raza sectorului 6. Adolescenţii au
fost implicaţi într-un concurs de proiecte
privind reducerea violenţei în şcoală şi au fost
invitaţi să participe la Festivalul de artă şi sport
„TU alegi!”, ca alternativă la violenţă în data de
8 mai, în parcul Drumul Taberei. Aici au avut
loc competiţii sportive, de genul: şah,
bedmington, volei, fotbal, skateboard; dar şi
ateliere de creaţie: pictură pe lemn, atelier de
mărgele, desene pe asfalt,etc.

„Şcoala părinţilor”
Acest proiect se adresează atât părinţilor beneficiari ai serviciilor oferite
de către DGASPC sector 6, cât şi părinţilor din comunitatea sectorului 6
care se confruntă cu dificultăţi în relaţionarea cu proprii copii.
În anul 2009, au avut loc următoarele activităţi: evaluarea şi pregătirea
cursurilor adresate părinţilor cu copii adolescenţi; realizarea unei noi
curricule pentru părinţii cu copii şcolari mici; Implicarea şi gestionarea
echipei de voluntari; Susţinerea celor două module de cursuri a avut loc în
perioada octombrie 2009- ianuarie 2010.

Tabere de cartier
În luna iulie a anului 2009 au avut loc
două tabere de cartier organizate în
două din centrle de zi ale DGASPC
sector 6, Centrul de zi Militari şi Centrul
de zi Crângaşi-Giuleşti aflat în Şcoala nr.
168. Această activitate s-a adresat
tuturor copiilor aflaţi în comunităţile
învecinate acestor centre de zi.
Timp de o săptămână, copiii au beneficiat
de activităţi de animaţie socio-educativă
susţinute de către educatorii din
centrele de zi şi echipe de voluntari
francezi. Fiecare tabară a avut o temă
centrală, în jurul căreia s-au desfăşurat
activităţile de animaţie. Tema din acest
an a fost prevenirea violenţei prin
metode alternative, utilizând povestea
Micului Prinţ.

“Liga Tinerilor Fotbalişti”
Acest proiect este adresat tuturor copiilor care provin din
familii nevoiaşe, copiilor proveniţi din centrele de plasament şi
copiilor care locuiesc pe stradă. S-au desfăşurat periodic
antrenamente de fotbal şi s-a organizat un campionat de fotbal în
data de 23 mai 2009. Echipa de fotbal «Vulturii negri», a
DGASPC Sector 6, are un bogat palmares intern şi internaţional
iar efectele benefice din anii anteriori au încurajat continuarea
acestui proiect.

“Tabara de dezvoltare personală”
Se adresează în special copiilor şi tinerilor
cu comportamente predelincvente sau
delincvente ce se află în evidenta DGASPC
sector 6. Acesta se constituie ca un
serviciu premergător oferirii consilierii
specializate. Îsi propune realizarea unei
alianţe de tip terapeutic cu beneficiarii în
vederea facilitării intervenţiilor ulterioare,
dar şi pentru îmbunătăţirea rezultatelor
obţinute.
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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 Ă !
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Sprijin material acordat în
vederea prevenirii separării

copilului de familie:

- ajutor material/ financiar: 104
- ajutor plată cresă sau grădiniţă: 17
- ajutor din partea organizaţiilor

nonguvernamentale: 26

ANUL 2009 ÎN CIFRE

Creşele din sectorul 6

O medie de 559 de copii cu
vârsta între 3 luni – 4 ani au frecventat
zilnic cele trei creşe din sectorul 6:
Drumul Taberei, Militari şi Creşa
nr. 13. Serviciile oferite cuprind:
servicii de îngrijire şi supraveghere,
educaţie timpurie adecvată vârstei,
nevoilor şi particularităţii copiilor în
vârstă de până la 4 ani;

Susţinerea tinerelor mame

13 cazuri de copii nou-născuţi în Spita-
lul Clinic de Obstretică-Ginecologie
“Prof. Dr. Panait Sârbu”, aflaţi la risc de
separare de familie, pentru care s-a
stabilit acordarea de servicii de preve-
nire a intrării copilului în situaţie de
dificultate şi menţinerea lui în familie.

Centre de zi

Un număr de 154 copii au
frecventat cele 5 centre de zi aflate în
incinta unor şcoli din sector,
beneficiind de supraveghere, masă,
asistenţă în efectuarea temelor,
consiliere pe probleme şcolare,
familiale etc.

Copilul părăsit în maternitate

Din cele 66 de sesizări privind
posibile situaţii de risc pentru copiii
născuţi în maternitatea Panait Sârbu,
10 cazuri au fost de abandon al
copilului la naştere. Pentru aceşti copii
s-a instituit măsura plasamentului la
asistent maternal profesionist.

Asistenţi maternali profesionişti

 9 persoane au beneficiat de cursuri de
formare iniţială pentru a deveni asistent
maternal profesionist;

 64 asistenţi maternali au beneficiat de
cursuri de formare continuă;

 19 asistenţi maternali au fost reatestaţi;
 Total persoane angajate în funcţia de

asistent maternal profesionist: 88

Copii la asistenţi maternali

Intrări în reţea: 20
Ieşiri din sistem prin adopţie: 7
Total copii în plasament la asistenţă
maternali profesionişti: 101

Copilul cu handicap

801 copii cu handicap aflaţi în
evidenţele DGASPC Sector 6;

550 copii au primit certificat
de încadrare într-o categorie de
persoane cu handicap;

21 copii au primit certificat
de orientare şcolară şi profe-
sională;

109 copii au primit certificat
de încadrare într-o categorie de
persoane cu handicap cât şi certifi-
cat de orientare şcolară şi profe-
sională;

Adopţia

 53 de familii au fost atestate în vede-
rea adoptării unui copil;

 25 de deschideri procedură adopţie
internă prin acţiuni în instanţă;

 7 încredinţări în vederea adopţiei prin
acţiuni în instanţă;

 11 încuviinţări adopţie prin acţiuni în
instanţă.

Intervenţie în regim
de urgenţă şi Telefonul
Copilului

S-au primit 194 apeluri la
Telefonul Copilului;

S-a intervenit în regim de
urgenţă într-un număr de 37
de cazuri, dintre care 17 au
necesitat măsuri de protecţie
pentru copii şi 20 măsuri de
protecţie pentru persoane
adulte



Ajutorul social

 Numărul mediu lunar: 55 beneficiari
 Ajutor de urgenţă( incendiu) - 2
 Ajutor de înmormântare - 2

Acordarea premiului şi a diplomei de fidelitate pentru
50 de ani de căsătorie - 496
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Ajutor pentru încălzirea locuinţei cu lemne,
cărbuni, combustibili petrolieri

În perioada de iarnă 2009-2010, am acordat 122
ajutoare pentru încălzirea cu lemne, cărbune şi alţi
combustibili.

Ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu gaze
naturale

În perioada de iarnă 2009-2010, am acordat 1037
ajutoare pentru încălzirea cu gaze.

Ajutoare pentru încălzirea cu energie termică

În perioada de iarnă 2009-2010, am acordat
13.200 ajutoare pentru încălzirea cu energie termică.Prevenirea marginalizării sociale

- 153 de persoane/familii au primit tichete sociale;
- 225 persoane au beneficiat lunar de cantină socială;
- 11 persoane au beneficiat de o formă de protecţie
într-un adăpost;
- 7 persoane/familii au beneficiat de plata chiriei.

Evaluarea persoanei cu handicap

- handicap grav(gradul I) = 949
- handicap accentuat (gradul II) = 2144
- handicap mediu (gradul III) =1089
- handicap uşor (gradul IV) =126

Facilităţi pentru persoanele cu handicap

- 2452 legitimaţii pentru transportul urban de suprafaţă cu mijloacele de transport în comun ;
- 5568 cartele pentru transportul cu metroul ;
- bilete pentru transportul interurban de persoane –CFR şi auto unui număr de 2794 persoane;
- 127 carduri-legitimaţie de parcare persoanelor cu handicap.

Servicii pentru persoanele în vârstă

Pentru 311 persoane s-au acordat lunar:

- îngrijire la domiciliu – 40 beneficiari;
- masa la cantină şi masa la domiciliu - 32 beneficiari;
- produse auxiliare de îngrijire - 3 beneficiari;
- pachet lunar cu alimente – 218 beneficiari;
- pachet lunar cu produse de menaj – 18 beneficiari.
- s-au acordat servicii socio-medicale pentru un număr mediu
lunar de 78 de persoane vârstnice cu nevoi speciale din sector.

Complexul de Servicii Sociale Sf. Nectarie

Total beneficiari ai componentei rezidenţiale: 100
Total beneficiari ai componentei de recuperare: 149

Reprezentare juridică

 62 de copii şi 22 de adulţi au fost reprezentaţi în
instaţă de specialiştii ai DGASPC Sector 6

Ajutoare alimentare de bază din fonduri
europene

- S-a distribuit câte 13 kg. de făină şi 5 kg. de zahăr
pentru 4836 şi, respectiv, 4084 persoane cu handicap
sau beneficiare de ajutor social din sectorul 6.

Alocaţii şi indemnizaţii

Indemnizaţie creştere copil - 3572
Stimulent creştere copil - 453
Alocaţie de stat - 4316
Alocaţie nou-născut - 4105
Contravaloarea trusou - 4134
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www.asistentasociala6.ro
- un instrument modern de comunicare cu cetăţenii -

înregistrat 280 de solicitări şi
sugestii adresate online insti-
tuţiei noastre, prin interme-
diul adresei de e-mail:
dgaspc6@yahoo.com. Cele
mai multe au avut ca subiect:
alocaţii şi indemnizaţii (15%),
prima de căsătorie şi adopţiile
(câte 10% fiecare). Forumul
instituţiei, accesibil la pagina
web
www.asistentasociala6.ro,
avea la sfârşitul lui 2009 un
număr de 186 membrii înreg-
istraţi şi un total de 255 me-
saje recepţionate. Subiectele
cel mai frecvent abordate au
fost prima de căsătorie şi fa-
cilităţile acordate persoanelor
cu handicap

În intenţia de a
asigura accesul neîngrădit la
informaţie pentru toate
categoriile de cetăţeni, pagina
web a Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Sector 6,
www.asistentasocial6.ro a fost
accesibilizată folosind
instrumente moderne,
conforme Web Accessibility
Initiative (WAI), care
garantează inclusiv
persoanelor cu handicap

Inaugurată în primăvara lui
2006, pagina web a Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului Sector 6
s-a dovedit un mijloc modern
şi eficient de informare şi
comunicare între instituţia
noastră şi locuitorii sectorului
6 interesaţi de serviciile
sociale. Analiza traficului
înregistrat pe pagina web, în
anul 2009, demonstrează o
creştere a numărului de
vizitatori interesaţi de
informaţii din domeniul
asistentei sociale, comparativ
cu 2008. Vârful vizitatorilor s-a
înregistrat în luna ianuarie,
(30.842 utilizatori, comparativ
cu 18.234, vârful din 2008),
plasând la aceea data site-ul
DGASPC Sector 6 pe locul 3
printre paginile web din
domeniul instituţiilor publice.
Modalitatea electronică de
informare a cetăţenilor şi de
dialog cu potenţialii beneficiari
ai serviciilor DGASPC Sector
6 este complementară celei
realizate prin intermediul
mass-media; conform tendinţei
generale aceasta urmează să se
dezvolte în viitor.

În cursul anului 2009, s-au

posibilitatea unei navigări
lipsite de dificultăţi.
Persoanele cu dizabilităţi vor
găsi toate îndrumarile
necesare la adresa http://
www.protectiacopilului6.ro/
document.php?doc=438 .

www.asistentasociala6.ro
este un mijloc online sigur şi
eficient de informare a
publicului larg cu privire la
domenii de interes precum:
adopţie, drepturi pentru
persoane defavorizate sau cu
handicap, copii în dificultate
etc. Pot fi accesate informatii
generale despre serviciile
oferite, despre conditiile şi
modalitatile de obtinere a lor
precum si lista actelor
necesare pentru a beneficia de
acestea. În secţiunea
legislativă, cei interesati pot
consulta legislatia generala si
pe cea specifica domeniilor de
activitate a Directiei Generale
de Asistenta Sociala si
Protectia Copilului Sector 6.
Site-ul mai ofera posibilitatea
de a accesa revista presei din
domeniul social precum şi o
categorie diversă de link-uri
către instituţii de profil. Pe
lângă informaţia vechiculată,
specialiştii noştri raspund cu
promtitudine la orice
solicitare venită din partea
vizitatorilor mai puţin
informaţi.

Cu peste 700 de vizitatori
zilnic, pagina de internet a
Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Sector 6 se află
între primele 15 de site-uri
româneşti din domeniul
public.

Alocaţii şi

indemnizaţii

Persoane cu

handicap

Ajutor social

Altele

Cele mai accesate domenii ale paginii web


