
Primele zile de primăvară au adus beneficiarilor de

servicii sociale din sectorul 6, o serie de manifestări,

specifice lunii lui „Mărţişor”. Astfel copiii s-au pregătit

intens şi au confecţionat mărtişoare şi felicitări pentru

mame, bunici şi pentru doamnele care au grijă de ei în

fiecare zi. De la cei mai mici prichindei din creşele din

sector, care au confecţionat pentru prima dată mărţişoare,

până la cei mai mari dintre copiii aflaţi în grija Direcţiei

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector

6, cu toţii au avut câte un dar de ziua mamei.

Cei mai harnici şi mai talentaţi s-au dovedit anul

acesta copiii cu deficienţe de auz şi vorbire de la Centrul

Domniţa Bălaşa care, în micul atelier de creaţie din cadrul

centrului, au realizat peste 300 de mărţişoare, felicitări şi

obiecte de artizanat pe care le-au expus în perioada 1 - 8

martie în parcul Moghioroş şi la Primăria Sectorului 6.

„Mărţişorul” a venit pentru prima dată şi la

Complexul de Servicii Sociale « Sf. Nectarie » cu multe

flori, daruri şi surprize pentru cele 41 de senioare care

locuiesc în acest centru. « Bunicile » au primit invitaţii la

spectacolele teatrului Masca, spectacole pe care vor avea

ocazia să le vizioneze pe tot parcursul lunii martie.

Totodată, doamnele au primit mărţişoare şi

cadouri din partea cadrelor militare de la Statul Major

General care au ţinut şi cu ocazia Zilei Internaţionale a

Femeii să le felicite.

Tot copiii hipoacuzici din Centrul Domniţa Bălaşa,

alături de prietenii lor de la Liceul Petre Poni, au dăruit

doamnelor în vârstă mici obiecte artizanale, în cadrul unui

spectacol pregătit special pentru acest eveniment.

Flori şi mărţisoare în sectorul 6
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Asistenţă socială 6

Poezie pentru mama

Într-un scrânciob uitat în casa veche

Acolo m-adormeai şi îmi cântai

Şi glasul mângâia a mea ureche

Pe braţele subţiri mă legănai

Mamă, tu ai fost ca un scut

Drumul anevoios al vieţii l-ai apărat

Şi niciodată eu nu am să uit

Cântecul magic ce m-a fermecat.

Tudor Maria Daniela
Liceul “Marin Preda” , clasa a VII-a

Din cuprins:

 Socializare, adaptare, acceptarea copiilor

cu dizabilităţi;

 Dreptul la şanse egale;

 Tu alegi! - Program de combatere a violenţei

în şcoală;

 Şcoala părinţilor - locul unde înveţi cum să-

ţi creşti copilul;

 Ştiri, informaţii utile.

TU ALEGI!

Violenţa în şcoli este o realitate dură, cu care

se confruntă zilnic copiii beneficiari ai sistemului de

învăţământ. Proiectul “Tu alegi!” a fost gândit ca o

modalitate de apropiere şi dialog între copii, tineri şi

adulţi. Programul îşi propune să abordeze, într-un

limbaj adecvat, atât cauzele, cât şi consecinţele

violenţei în şcoli şi licee, cautând să-i atragă pe

liceenii beneficiari de partea celor care luptă

împotriva acestui fenomen.

Programul a debutat în anul 2007 având un

impact major asupra liceenilor din sector, finalizându-

se cu un festival – muzica, dansul şi sportul fiind

soluţiile găsite de tineri pentru diminuarea violenţei

între adolescenţi.

continuare în pag. 4

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

Sector 6, apare lunar şi se distribuie GRATUIT cetăţenilor.
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Derularea proiectului se realizează

conform calendarului de activităţi, având drept

efecte finale: dezvoltarea însuşirilor pozitive

ale personalităţii copilului cu dizabilităţi,

formarea unor abilităţi de socializare şi

relaţionare cu cei din jur, schimbarea mentalităţii

membrilor comunităţii în legătură cu statutul,

locul şi rolul copilului cu dizabilităţi în societate,

dezvoltarea capacităţii copiilor de a coopera în

cadrul unei activităţi, de a oferi şi de a primi

sprijin, cultivarea sentimentului acceptării

necondiţionate, a siguranţei şi a încrederii în sine,

formarea motivaţiei pentru activităţi în cadrul

grupului, valorizarea copiilor cu dizabilităţi pentru

a le induce sentimentul de utilitate.

Iniţiator al proiectului “Socializare, adaptare,

acceptarea copiilor cu dizabilităţi”, Centrul pentru Copii

cu Dizabilităţi “Domniţa Bălaşa”, alături de partenerul

său, Grupul Şcolar Industrial „Petre Poni”, şi-a propus

crearea cadrului necesar integrării sociale a copiilor cu

dizabilităţi. Se încearcă astfel diminuarea riscurilor

marginalizării, până la eliminarea atitudinii de respingere

din partea copiilor normali, în sensul acceptării şi

sprijinirii lor. Programul se desfăşoară în perioada

februarie – iunie 2009.

Realizarea acestui proiect are drept scop

sprijinirea şi promovarea integrării în comunitate a

copiilor cu dizabilităţi, printr-un proces de normalizare a

vieţii acestora, cu accent pe integrarea socială. Participă

copiii claselor a VI –a din Centrul pentru Copii cu

Dizabilităţi “Domniţa Bălaşa”, a IX – a şi a X- a din cadrul

Grupului Şcolar Industrial Petre Poni, sub îndrumarea

Socializare, adaptare, acceptarea copiilor cu dizabilităţi

ALOCAŢII ŞI TRUSOURI PENTRU BEBELUŞII DIN SECTORUL 6

În perioada 10-16 martie, 335 de mămici din sectorul 6, care au depus cererile în luna ianuarie, au primit alocaţia de

nou-născut.

Tot în perioada menţionată, mămicile au ridicat şi contravaloarea trusoului în valoare de 150 lei pentru fiecare copil.

Plăţile se fac la casieria DGASPC Sector 6, pe baza buletinului/cărţii de identitate şi a certificatului de naştere al

copilului în original.

Acte necesare în vederea obţinerii contravaloarii în lei a trusoului pentru nou născuţi (150 lei):

- Cerere tip

- Declaraţie pe propria răspundere privind nesolicitarea anterioară a contravalorii în lei a trusoului pentru nou-născuţi;

- Act de identitate solicitant (original şi copie);

- Act de identitate celălalt părinte (copie);

- Certificat naştere copil (original şi copie).

Acte necesare în vederea obținerii alocaţiei pentru copiii nou-născuţi (230 lei) (213 lei ptr. copiii născuţi în 2008):

- Cerere tip

- Declaraţie pe propria răspundere privind rangul copilului nou născut;

- Actul de identitate al mamei – copie şi original;

- Certificatul de naştere al copilului nou-născut* - copie şi original;

- Copiile de pe certificatele de naştere ale copiilor născuţi anterior;

- Adeverinţa (negaţie) – în cazul în care naşterea a fost înregistrată în altă localitate/sector decât în cea în care

domiciliază mama, din care să rezulte că nu a beneficiat de alocaţia pentru copilul nou-născut.

* prin sintagma copil nou-născut se întelege copilul în vârstă de până la 12 luni.

Beneficiază de alocaţia nou născut mamele pentru primii 4 copii născuţi vii.
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DREPTUL LA ŞANSE EGALE

Un nou proiect al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Sector 6, în parteneriat cu Fundaţia Estuar, “Dreptul la şanse egale” va crea un serviciu

complex de integrare socială a adulţilor cu probleme de sănătate mintală din comunitatea

sectorului 6. Cu ajutorul programelor de îngrijire comunitară complexă, care favorizează

includerea socială a adulţilor cu probleme de sănătate mintală, vom reduce spitalizarea

psihiatrică pe termen lung, în beneficiul întregii comunităţi. Promovarea parteneriatelor şi

cooperarea cu organzaţiile neguvernamentale, în cadrul acestui program, vor permite

dezvoltarea unei structuri comunitare de servicii de îngrijire pentru adulţii cu probleme de

sănătate mintală, bazat pe un model de bună practică acceptat la nivel european.

Rezultatele aşteptate sunt:

asistenţă sociala comunitară

complexă adaptată; abilitarea

pentru susţinerea unei vieţi

independente în cadrul comunităţii,

crearea unor locuri de muncă

protejate;crearea unor echipe

multidisciplinare care să intervină

în managementul de caz al fiecărui

beneficiar; limitarea tendinţei

pentru spitalizarea îndelungată din

motive sociale. Proiectul va

susţine (încuraja) beneficiarii să se

concentreze asupra vieţii reale,

oferindu-le oportunitatea să-şi

apere drepturile şi să-şi susţină

nevoile, încurajându-i să -ş i

d e z v o l t e a p t i t u d i n i l e d e

comunicare şi auto-reprezentare

socială.

La nivelul sectorului 6, dintr-un total de 10.347 de persoane cu handicap, 2905 au handicap mintal şi

neuropsihic. Proiectul „Dreptul la şanse egale” vine în întâmpinarea nevoilor acestei categorii extrem de

defavorizate. Preconizăm că un număr de 100 adulţi cu probleme de sănătate mintală, aflaţi în risc de

dependenţă, discriminare şi marginalizare socială, vor putea beneficia de acest program.

Accesibilitate pentru persoanele cu handicap

Articolul 62, aliniatul 1, din Legea numărul 448/2006

privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu

handicap, stipulează: “Clădirile de utilitate publică, căile de

acces, clădirile de locuit construite din fonduri publice,

mijloacele de transport în comun şi staţiile acestora, taxiurile,

vagoanele de transport feroviar pentru călători şi peroanele

principalelor staţii, spaţiile de parcare, străzile şi drumurile

publice, telefoanele publice, mediul informaţional şi

comunicaţional vor fi adaptate conform prevederilor legale în

domeniu, astfel încât să permită accesul neîngrădit al

persoanelor cu handicap”.

În calitatea sa de instituţie chemată să vegheze la

respectarea drepturilor specifice persoanelor cu dizabilităţi,

DGASPC Sector 6 a iniţiat o campanie de informare a

instituţiilor publice şi agenţilor economici de pe raza sectorului

6, cu privire la necesitatea respectării legislaţiei în vigoare în

acest domeniu.

Realizarea de către autorităţile competente a

demersurilor privind accesul persoanelor cu handicap la viaţa

comunităţii este esenţială pentru integrarea acestor persoane

ca membri ai comunitaţii cu drepturi depline.

TERMENE VIITOARE
privind accesibilizarea mediului fizic

Legea 448/2006

● art.64, alin 1- până la data de 31 decembrie 2010 autorităţile administraţiei publice locale
au obligaţia să ia măsuri pentru:

- adaptarea tuturor mijloacelor de transport în comun aflate în circulaţie
- adaptarea tuturor staţiilor mijloacelor de transport în comun, conform prevederilor

legale, inclusiv marcarea prin pavaj tactil a spaţiilor de acces spre uşa de intrare în
mijlocul de transport

- montarea panourilor de afişaj corespunzătoare nevoilor persoanelor cu handicap vizual
şi auditiv în mijloacele de transport public

- imprimarea cu caractere mari şi în culori contrastante a rutelor şi a indicativelor
mijloacelor de transport în comun

● art.64, alin 6 - până la data de 31 decembrie 2010, administratorii infrastructurii feroviare
şi operatorii de transport feroviar au următoarele obligaţii:

- să adapteze cel puţin un vagon şi staţiile principale de tren, pentru a permite accesul
persoanelor cu handicap care utilizează fotoliul rulant

- să marcheze prin pavaj tactil contrastant căile spre peroanele de îmbarcare, ghişee sau
alte utilităţi;

În beneficiul persoanelor cu

probleme de sănătate mintală, Direcţia

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia

Copilului Sector 6, în parteneriat cu

Fundaţia Estuar, organizează în data de 24

martie 2009, orele 11,30, o conferinţă de

presă prilejuită de lansarea programului

“Dreptul la şanse egale!”

La evenimentul ce va avea loc la

Centrul Social, situat în strada lt.Gheorghe

Negel nr.1 - 3, sector 6, Bucureşti (zona

Bisericii Răzoare), sunt invitaţi : primarul

Sectorului 6 – Cristian Constantin Poteraş,

reprezentanţi ai Direcţiei Generale de

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Sector 6, ai Fundaţiei Estuar, beneficiari,

reprezentan ţ i a i f i nan ţatoru lu i ,

reprezentanţi mass media.



Începând cu luna martie, Direcţia

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia

Copilului Sector 6 a reluat proiectul de

combatere a violenţei în şcoli şi licee– « Tu

Alegi ! ». În programul de 7 săptămâni sunt

implicaţi peste 200 de elevi din clasele a IX-a

ale liceelor « Marin Preda », « Eugen

Lovinescu » şi « Grigore Moisil », toate situate

pe raza sectorului 6. Elevii vor participa la

întâlniri în cadrul cărora psihologi şi asistenţi

sociali cu experienţă îi vor provoca la discuţii

asupra violenţei, asupra cauzelor şi efectelor

ei, a modului în care îi putem face faţa. De

asemenea, vor pune în discuţie teme precum:

grupul de prieteni, comunicarea cu adulţii,

autocunoaştere etc
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Este un lucru dovedit că violenţa debutează la vârste fragede şi este influenţată de mediul familial, de

grupul de prieteni sau de comunitatea restrânsă căreia copilul, sau ulterior adolescentul, îi aparţine. Din acest

motiv, fenomenul violenţei juvenile trebuie tratat cu maximă responsabilitate, pentru ca el reprezintă barometrul

societăţii viitoare, iar de reuşita sau eşecul diminuării lui depinde mediul în care vom trăi cu toții în următorii ani.

În afara acestui aspect, fenomenul violenţei la minori mai ridică şi o problemă morală pe care nu o putem

ocoli: dacă, în ceea ce il priveste, adultul este singurul responsabil pentru faptele lui, în cazul unor acte

antisociale comise de minori responsabilitatea ne revine tuturor.

Noi toţi, persoane private sau instituţii, avem prin urmare toate motivele de a nu ignora acest fenomen şi

de a lucra impreuna în scopul diminuarii lui.

Spre deosebire de cadrul familial sau de grupul de prieteni, şcoala este un mediu deschis şi divers, în care

autoritatea este mai degrabă difuză, astfel ăncât şi tendinţele spre comportamente violente sunt mult mai putin

inhibate. Şcoala este locul în care violenta juvenilă tinde să se manifeste mai pregnant, deci şi mediul predilect în

care putem interveni pentru a o înţelege şi a o eradica.

Dar dificultăţile majore încep odată cu întrebarea referitoare la strategia şi metodele ce vor fi aplicate în

interiorul acestui mediu atât de complex. Experienţa la nivelul institutiei noastre a evidenţiat câteva principii după

care ar trebui să ne ghidăm:

- Fenomenul violenţei în scoala trebuie abordat numai de specialişti, în cadrul unei colaborări între toate

instituţiile abilitate în tratarea lui;

- Trebuie să avem în permanenţă iniţiativa, să venim în întâmpinarea problemelor şi nevoilor specifice

copiilor şi adolescenţilor şcolari din comunitate, să prevenim pentru a nu fi nevoiţi mai târziu să combatem;

- Metoda de lucru trebuie sa fie directă, intuitivaă prin provocarea la dialog şi implicarea beneficiarilor în

activităţi atractive, specifice vârstei lor, în care violenţa nu îşi are locul; vechile metode didactice, bazate pe

persuasiune şi coerciţie, nu pot avea efect asupra comportamentului de tip violent la minori.

Plecând de la aceste principii, a luat naştere la nivelul sectorului 6 proiectul “Tu alegi!”.

Ca o noutate, liceenii care anul trecut au câștigat

concursul de proiecte “Tu Alegi modalitatea în care te exprimi“ au

realizat un film care este utilizat în cadrul proiectului, ca material

didactic în sesiunile de lucru cu noii beneficiari.

“TU ALEGI!”
- PROGRAM DE COMBATERE A VIOLENŢEI ÎN LICEELE SECTORULUI 6 -



Violenţa domestică este un

fenomen tot mai des întâlnit în

societatea românească. Toate

canalele mass-media prezintă

aproape zilnic cazuri de violenţă

familială, unele de o gravitate

extremă. Părinţi care îşi abuzează

copiii, soţi care işi lovesc soţiile,

sunt situaţii ce fac parte din rutina

zilnică a unui program de ştiri. Din

cauza consecinţelor devastatoare în

plan social, abuzul domestic nu mai

este de mult o chestiune privată, ci

o problemă publică, în care se

impune intervenţia promptă şi

susţinută a autorităţilor.

S t a t e l e e u r o p e n e

sancţ ionează legal v io len ţa

domestică încă din anii ‘60, când a

fost reglementată această problemă.

În ţara noastră, abia în anul 2000 a

fost adoptată o lege (197/2000) care

modifica Codul Penal, introducând

un nou tip de infracţiune: violenţa

domestică. Cu toate acestea,

România nu a avut, pâna în anul

2003, o lege specifică referitoare la

violenţa în familie, aşa cum aveau

cele mai multe state europene.

Legea 217 a fost adoptată abia în

anul 2003, dar chiar şi aşa, foarte

puţ ine victime au aflat de

prevederile sale.
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Potrivit Legii 217/2003,

violenţa în familie reprezintă

orice acţiune fizică sau

verbală, săvârşită cu

intenţie de un membru al

familiei împotriva altuia,

care provoacă o suferinţă

fizică, psihică, sexuală sau

un prejudiciu material.

Pentru ca agresorul să

raspundă în faţa instanţei

pentru faptele sale, victima

trebuie să depună o

plângere la poliţie.

Statisticile arată o situaţie dramatică: în România, două femei

sunt ucise în fiecare săptămână de soţii violenţi.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Sector 6 se implică activ în combaterea acestui fenomen şi asigură

suport victimelor violenţei domestice, atât prin servicii de consiliere

psihologică/juridică, în curând şi prin asigurarea de servicii de

găzduire a victimelor în cadrul Centrului Sf. Maria, instituţie ce va

funcţiona începând din această primăvară.

Totodată, prin parteneriatul derulat cu Direcţia Generală de

Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, în programe de sprijin şi

consiliere sunt incluşi şi abuzatorii, în vederea reabilitării sociale a

acestora.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la telefon: 0214103020, int.

318 e-mail: dgaspc6@yahoo.com şi pe site-ul instituţiei,

www.asistentasociala6.ro.

VIOLENŢA ÎN FAMILIE

O întâlnire de lucru în sectorul 6

La începutul lunii martie, la iniţiativa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi

Protecţia Copilului Sector 6, s-a desfăşurat o întâlnire de lucru între reprezentanţii serviciilor de

delincvenţă juvenilă de la nivelul sectoarelor Municipiului Bucureşti. Întâlnirea şi-a propus să

dezbată procedurile de lucru, bunele practici dar şi problemele care apar în lucrul cu tinerii

delincvenţi care nu răspund penal.

Pe parcursul întâlnirii, s-au prezentat procedurile şi metodele de lucru utilizate de fiecare sector

participant, dificultăţile întâmpinate în muncă şi s-au propus metode comune de lucru cu tinerii

delincvenţi care nu răspund penal.

Participanţii au fost de acord să realizeze astfel de întâlniri periodic cu scopul elaborării unei

strategii comune şi a unor proceduri de lucru la nivelul capitalei.

În lipsa unor standarde bine definite în domeniu, dialogul şi schimbul de experienţă sunt

singurele mijloace de îmbunătăţire a serviciilor acordate acestei categorii sociale în dificultate.
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O DONAŢIE ÎN BENEFICIUL COPIILOR HIPOACUZICI DIN SECTORUL 6

La jumătatea lunii martie, copiii

cu deficienţe de auz protejaţi în

Centrul „Domniţa Bălaşa”, din

subordinea Direcţiei Generale de

Asistenţă Socială şi Protecţia

Copilului Sector 6, au primit vizita

doamnei Roberta Anastase,

p r e ş e d i n t e a l C a m e r e i

Deputaţilor. Evenimentul are un

scop caritabil şi a constat în

donarea unor materiale în valoare

de 13.000 lei, destinate dotării cu

tehnică de calcul, aparatură

medicală şi materiale didactice

necesare centrului.

Banii provin din organizarea unei

expozi ţ i i cu vânzare de

mărţişoare, la iniţiativa şi în

incinta Camerei Deputaţilor.

Mărţişoarele au fost create şi

donate de către elevii unor licee

din Bucureşti şi judeţul Prahova.

La invitaţia d-nei Roberta Anastase, preşedintele Camerei Deputaţilor, copiii din Centrul Domniţa

Bălaşa au promis ca vor realiza la rândul lor, cu ocazia sărbătorilor pascale, obiecte de artizanat, iar

sumele obţinute din vânzarea acestora, le vor dona altor copii care au nevoie de sprijin.

CLUBUL SENIORILOR ÎN SECTORUL 6

Începând din luna martie, în sectorul 6 s-a redeschis Clubul Seniorilor, proiect realizat în cadrul

parteneriatului dintre Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului şi Asociaţia Sfântul

Arhidiacon Ştefan.

Clubul Seniorilor funcţionează în incinta Centrului Comunitar Ghencea şi se adresează

persoanelor vârstnice din sectorul 6 care doresc să se implice în activităţi specifice vârstei şi

preocupărilor lor.

Programul oferă seniorilor posibilitatea să socializeze, să participe la dezbateri pe diferite teme,

la activităţi artistice şi sportive, la ateliere de creaţie şi jocuri de societate.

Totodată, persoanele vârstnice pot beneficia, în funcţie de nevoile specifice, de

consiliere psihologică, relaţională şi juridică.

În cadrul aceluiaşi parteneriat sunt oferite mai multe tipuri de servicii persoanelor defavorizate din zona

Ghencea, toate având ca scop sprijinirea familiilor și persoanelor aflate în situații de risc în vederea

reintegrării în societate. În incinta Centrului Comunitar Ghencea există un centru de zi pentru copii și o

cantină socială pentru categoriile cele mai defavorizate. De asemenea, acolo funcționează și un club al

șomerilor ce are ca scop consilierea persoanelor care nu au un loc de muncă în vederea reintegrării

acestora în activitatea profesională.

Parteneriatul dintre DGASPC Sector 6 și Asociația Sf. Arhidiacon Ștefan a împlinit deja 4 ani de

existență, de programele derulate împreună beneficiind peste 500 de persoane din sectorul 6.

Persoanele interesate de programele desfășurate la Centrul Comunitar din cadrul Parohiei

Ghencea, se pot adresa Serviciului Prevenirea Marginalizării Sociale din cadrul DGASPC Sector 6 la

telefon/fax: 0214103020 sau Centrului Comunitar situat în Bd. Ghencea nr. 41, telefon/fax : 0214132140.
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(preluare cotidianul Gândul)

O mămică se plânge că nu înţelege de ce nu o
ascultă copilul, ajuns la vârsta adolescenţei. Femeia
spune că munceşte peste program ca să-i ofere toate
condiţiile să înveţe,
însă el este tot mai
d i s t an t ş i ma i
reca lc i t rant , a re
izbucniri de violenţă
verbală, trânteşte uşile
şi dă muzica la
maximum, iar orice
sfat îl primeşte cu
„Nu” în bra ţe.
Psihologii şi asistenţii
sociali de la sectorul 6
spun că mămica este
un candidat potrivit
p e n t r u „Ş c o a l a
părinţilor”, proiect
care îi învaţă pe cei
mari cum să se
descurce cu copiii
care au ajuns la
p u b e r t a t e . D e ş i
p e r i o a d a e s t e
cunoscută drept una
dintre cele mai dificile,
cei mai mulţi părinţi se dovedesc neputincioşi, o dată
puşi în faţa faptului împlinit.

“Programe de genul acesta există de foarte mult
timp în alte ţări europene şi şi-a dovedit eficienţa în
timp. În primul rând, cursurile sunt interactive,
părinţii sunt puşi în diferite situaţii pentru a vedea
cum reacţionează, sau întreabă ei, în funcţie de
problemele pe care le au. Cursurile sunt destinate
tuturor părinţilor din sector care au copii cu probleme
emoţionale sau comportamentale, nu numai cazurilor
sociale sau celor care provin din medii defavorizate”
au explicat iniţiatorii proiectului.

Deocamdată s-au înscris doar mămici
La primele cursuri au participat numai mămici,

care s-au dovedit extrem de interesate de metodele de
educare prezentate de psihologi. Acestea s-au plâns că
nu pot comunica deloc cu copiii, relaţia este una con-
flictuală, existând riscul să dezvolte un comportament
deviant.

„Proiectul este, în primul rând, unul de prevenire.
Părinţii primesc şi informaţii despre dezvoltarea
biologică şi psihosocială a copilului, despre abilităţile pe
care le dobândeşte în această perioadă de vârstă, despre
nevoile pe care le are în ceea ce priveşte preocuparea

pentru aspectul
fizic, timpul
petrecut alături
de prieteni şi
dorinţa de a fi
apreciat pentru
ceea ce gânde-
şte şi ceea ce
ştie să facă.
Anturajul este
de multe ori o
problemă, iar
comportamente
precum fu-
matul, consu-
mul de alcool
sau droguri apar
din nevoia de
afirmare şi de a
fi acceptat în

grupul de priet-
eni”, a precizat
unul dintre psi-
hologii de la

“Şcoala Parinţilor”.

Profesorii: patru psihologi, un medic şi un asis-
tent social

Cursul se desfăşoară o dată pe săptămână şi poate
dura între o oră jumătate şi două ore jumătate, fiind ne-
cesară o grupă de opt- zece persoane. Psihologii care au
participat la primele cursuri spun că majoritatea părinţi-
lor tind să reacţioneze violent sau să îi pedepsească pe
copii, însă acest proiect promovează dezvoltarea unei
relaţii de prietenie, prin care adolescentul să înţeleagă că
atitudinea părintelui nu este una de control, ci este pre-
ocupat de soarta lui.

Proiectul este susţinut de patru psihologi, un medic
şi un asistent social, fiind destinat părinţilor, din sectorul
6,care au copii cu vârsta cuprinsă între 10 şi 16 ani. Cur-
surile sunt gratuite, iar specialiştii enumeraţi sunt volun-
tari.

(reportaj realizat de dna Elena Hârţan, jurnalist
cotidianul Gândul)

Desen realizat de copiii din Şcoala nr. 279 “Sf. Arhangheli Mihail
şi Gavril”în cadrul concursului de desen pentru alegerea imaginii

de promovare a proiectului “Şcoala Parinţilor”

Şcoala părinţilor - locul unde înveţi cum să-ţi creşti copilul
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Fax: 021- 2125443
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Web: www.anph.ro

Redacţia :

Coordonator :
- Mihaela Drăgoi

Colectivul redacţional:
- Mihai Stoicescu

- Cristina Sava
- Ana-Maria Tulugea

Foto:
- Robert Popescu

Grafică:
-Mihaela Drăgoi

- Mihai Stoicescu
Colaboratori ediţie:

- Elena Hârţan - jurnalist Gândul
- Cătălina Cocuz - Serviciul Evaluare

Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap

Aşteptăm sugestiile, opiniile dum-
neavoastră la :

Tel. 0213176311, 0213176312 înt. 221,
fax : 0213176314

e-mail : dgaspc6 @yahoo.com

www.asistentasociala6.ro

Din numărul viitor:

 Integrarea în muncă a
persoanelor cu handicap

 Sărbătorile pascale în sectorul 6

 Mai aproape de oameni –
reorientare strategică în
protecţia copilului

 Proiecte de dezvoltare a ser-
viciilor sociale în sectorul 6

Publicaţia ASISTENŢĂ

SOCIALĂ 6 este un buletin

informativ al Direcţiei

Generale de Asistenţă Socială

şi Protecţia Copilului Sector 6,

apare lunar şi se distribuie

GRATUIT cetăţenilor.


