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INTERVENŢIA ÎN REGIM DE URGENŢĂ
COMPONENTĂ ESENŢIALĂ A ACTIVITĂŢII DE ASISTENŢĂ
SOCIALĂ

Aflăm, nu de puţine ori, din massmedia sau din alte mijloace de informare,
• ASISTENŢĂ ÎN SITUAŢII DE
despre semeni de-ai noştri care se
ABUZ, NEGLIJARE, TRAFIC ŞI
EXPLOATARE A COPILULUI
confruntă cu situaţii sociale extreme, în
care existenţa le este pusă în pericol. În
• ABUZUL ASUPRA COPIILOR astfel de imprejurări grave, în care cei
CONSECINŢE
implicaţi nu se pot descurca prin
propriile lor mijloace, comunitatea locală
• ÎN DIALOG CU CITITORII
are obligaţia de a interveni şi de a oferi
• ŞTIRI PE SCURT
sprijin de urgenţă în scopul îndepărtării
pericolului iminent. La nivelul sectorului
6, instrumentele, modul de funcţionare şi
structura de personal care susţin
intervenţia în regim de urgenţă sunt
destinate
acestui
obiectiv
major.
Serviciul intervenţii în regim de urgenţă,
proaspăt restructurat, acoperă întreaga
Linii telefonice pentru
problematică a tuturor cazurilor sociale
situaţii sociale de urgenţă
grave, ce impun o implicare promtă şi
profesionistă a autorităţilor.
- 0800.800.660
– Linia
Serviciul are două componente,
telefonică gratuită dedicată
una destinată protecţiei copilului şi
copiilor aflaţi în dificultate;
cealaltă protecţiei persoanelor adulte. Serviciul intervine în cazuri de copii
- 0731.624.849 – Telefonul
pentru situaţii de urgenţă
în
abuzaţi, neglijaţi sau exploataţi precum şi în situaţia adulţilor aflaţi sau a celor
care se află copii sau adulţi.
decedaţi, fără aparţinători legali. Ambele componente beneficiază de numere de
telefon apelabile non-stop (vezi pag.3) , cu ajutorul cărora persoanele fizice sau
juridice ne pot sesiza situaţiile de urgenţă, enumerate mai sus, în care se găsesc copii sau adulţi pe
raza sectorului 6. Sesizările pot fi făcute şi în scris, la sediul instituţiei din Şos. Orhideelor, nr.2D,
sector 6, Bucureşti, precum şi prin intermediul poştei electronice, la adresa dgaspc6@yahoo.com. În
urma sesizării, echipa mobilă se deplasează în cel mai scurt timp la locul indicat pentru a evalua
situaţia semnalată. Informaţiile obţinute pe teren se consemnează în raportul de evaluare iniţială,
ce va sta la baza măsurilor şi serviciilor oferite ulterior. În cazul constatării unei forme de abuz,
neglijare sau exploatare asupra copilului, se adoptă o măsură de protecţie în regim de urgenţă, în
scopul îndepărtării copilului de persoanele sau mediul care îi pun în pericol integritatea fizică sau
psihică. Pentru adulţii lipsiţi de locuinţă punem la dispoziţie adăpost în centre specializate, aflate în
subordinea instituţiilor publice sau private cu care colaborăm, precum şi programe de reabilitare a
acestora (găsirea unei locuinţe, a unui loc de muncă, plata chiriei etc).

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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ÎNCHISOAREA DESTINULUI
Vă prezentăm partea a patra a materialului realizat de colega noastră, Daniela Dumitrescu, psiholog în cadrul
Complexului de Servicii Sociale Sf. Nectarie, în urma discuţiilor avute cu unul dintre rezidenţii acestui complex, a cărui
viaţă a fost marcată de ororile comunismului.
După puţină vreme au fost redistribuiţi şi aşa a nimerit la colonia Valea Neagră. A muncit la Canalul Dunăre – Marea
Neagră. Fiecare avea normă, astfel încât dacă un muncitor
civil avea de săpat 1 m³ la 1-2 zile, deţinuţii aveau 5-6 m³ pe
zi, pentru pământul de la suprafaţă. Exista şi un normator,
care de obicei dădea pământul mai bolovănos celor fără
« spate ». « Dacă te puneai bine cu el, poate primeai pământ
mai nisipos. » Cine nu făcea norma nu primea hrană completă
şi/sau muncea în plus la bucătărie, spre exemplu la curăţat
cartofi.

« Uneori nu făceam norma intenţionat, ca să ajung la cartofi.
Numai Dumnezeu ştie câţi cartofi cruzi am mâncat. Nu ştiu
cât de bine sau cât de rău fac, dar ştiu că
m-au salvat să
nu mor de foame ! »

Aici condiţiile erau ceva mai bune, în sensul că stăteau câte
40 – 50 de persoane în cameră. Puteam vorbi ceva mai nestingheriţi şi presiunea psihică era ceva mai suportabilă. Totuşi plutea în aer teama ca nu cumva unul dintre ei să fie
infiltrat. Pe unii îi ştiau, pe alţii însă nu i-au dibuit niciodată.
Deşi învăţase la Piteşti, aici a devenit principalul furnizor al lămpilor cu gaz. Le confeţiona din două cutii de
conservă şi gazul şi-l procurau din ce primeau ca să-şi cureţe paturile. Il lua ceva timp să facă una, dar era o mare bucurie când putea să le dea colegilor. A făcut rost de foarfecă de la atelierul de croitorie sau deţinuţii cereau familiei să
trimită câte o foarfecă, ca lumea să înţeleagă că sunt croitori. La un moment dat chiar a avut nevoie de una, când s-a
îmbolnăvit, după ce a mâncat din pachetul cuiva, dar stomacul lui nu mai suporta şi colegii i-au făcut un ceai. Desigur
că din când în când lămpile erau confiscate, pentru că gardieni ştiau de existenţa lor.
Erau oameni de 60 –70 de ani, care nu aveau cum să-şi facă norma. « Iarna, când se făcea încolonarea, aproa-

pe în fiecare zi mai lipseau câte unu-doi dintre cei mai bătrâni…rămânea pe-acolo… »

Iarna era cel mai greu de suportat. Era atât de frig, încât abia te mai puteai mişca. Iţi îngheţau şi gândurile…şi
dorurile…şi jalea…Cei mai mulţi mureau iarna. Cei mai vulnerabili erau bătrânii.

« Eu am scăpat cu un truc. I-am întrebat pe studenţii de la medicină care este cel mai greu diagnostic de
demonstrat. „Crizele comiţiale” – mi-au spus. Eu avusesem un fel de criză după ce mâncasem nişte pâine mucegăită. M
-a luat un tremurat în tot corpul şi eram cumva conştient, dar parcă nu. I-am întrebat cum pot să simulez o criză
comiţială. Din ce mi-au descris, era cumva asemănătoare cu ceea ce mi se întâmplase, aşa că am început să exersez.
Din când în când, mai mimam câte o criză, mai ales iarna, când nu mai puteam, dar nu prea des, să nu se prindă.»
Până când într-o zi a fost nevoie de un electrician pentru înaltă tensiune. « Nu ştiam mare lucru despre stâlpii
de înaltă tensiune, dar am zis Da, pentru că scăpam de şantier. Mi s-au pus în braţe schiţele, care erau în rusă, iar eu
nu ştiam o boabă. Am întrebat în dreapta-n stânga şi le-am dibuit până la urmă. Ajusesem chiar să înţeleg ruseşte.
După un timp mă urcam pe stâlpii subţiri ca pisica.»
Acum lucra în schimburi şi prefera asta, pentru că în schimbul II şi III nu era aşa mult de lucru. Işi aminteşte
cum adormea uneori, sus pe stâlpul de tensiune. „Era bine acolo sus, era mai răcoare şi mă simţeam mai liber. Uneori

mă mai întreba câte un gardian:
- De unde eşti mă`?
N-avem voie să vorbim!
Lasă mă`, că nu ne aude nimeni!”

A lucrat apoi pe excavator. Işi aminteşte cum uneori excavatoarele nu mergeau decât după câţiva pumni daţi
de mai mulţi deţinuţi deodată. Nu a reuşit însă niciodată să identifice pumnul căruia dintre colegii de suferinţă era cel
salvator şi nici locul cu pricina, care făcea să se dezmorţească motorul greoi. La una dintre inspecţii, când se
anunţase vizita „unuia de la Bucureşti”, tocmai trebuia să facă dovada măiestriei excavatorului şi el nici gând să se
mişte. Disperat, nici nu ştie pe ce, unde, care apasă şi ca pritr-o minune excavatorul o ia din loc. A fost pentru el,
salvarea! Nu se ştie ce ar fi putut păţi dacă rata o astfel de misiune!
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LINII TELEFONICE DEDICATE SITUAŢIILOR SOCIALE
DE URGENŢĂ DIN SECTORUL 6
Pe parcursul anului 2009, Serviciul Intervenţii în Regim
de Urgenţă a primit periodic sesizări cu privire la situaţii dificile
în care se aflau copii sau adulţi (persoane fără adăpost, persoane
vârstnice fără aparţinători). Un număr de 18 dintre sesizările
primite s-au dovedit a fi situaţii cu adevărat grave, care au
necesitat intervenţia în regim de urgenţă a specialiştilor Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6. În
13 din cazuri au fost implicaţi copii neglijaţi sau exploataţi,
victime ale violenţei domestice sau abuzului fizic, iar în celelalte
5 cazuri persoane adulte fără adăpost. În funcţie de specificul
fiecărei situaţii, specialiştii au dispus instituirea unor măsuri de
protecţie specială precum plasamentul în regim de urgenţă al copiilor sau depistarea unui adăpost pentru
persoanele care se aflau în stradă.
La nivelul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, funcţionează două linii
telefonice dedicate situaţiilor care necesită intervenţia în regim de urgenţă:
gratuită alocată exclusiv situaţiilor de urgenţă în care se află copiii şi

0800 800 660

0731624849

– linie telefonică

– telefonul pentru situaţii

de urgenţă la care cetăţenii pot sesiza situaţii grave, dramatice în care se află copii sau adulţi, situaţii care
necesită intervenţia în regim de urgenţă a asistenţilor sociali.

0800 800 660

– TELEFONUL COPILULUI - linie gratuită dedicată copiilor aflaţi în dificultate,

inaugurată în luna martie 2006, în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6
primeşte sesizări legate de situaţiile dificile în care se află copii din sectorul 6.
Cazurile pot fi soluţionate prin adoptarea unei măsuri de urgenţă, în funcţie de gravitatea situaţiei
sesizate, sau prin acordarea unor servicii de consiliere psihologică, juridică şi prin direcţionarea beneficiarilor
către alte compartimente specializate din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Sector 6.
Serviciul telefonic intitulat Telefonul Copilului se adresează tuturor locuitorilor sectorului 6 care cunosc
copii aflaţi în situaţii dificile: copii abuzaţi, neglijaţi, exploataţi. Cetăţenii pot suna în intervalul 07.30 - 22.30, de
luni până vineri, pentru a sesiza situaţia urgentă în care se află copilul şi coordonatele acestuia, astfel încât
echipa mobilă să poată interveni în cel mai scurt timp.
De asemenea, echipa mobilă care asigură serviciul, formată din asistenţi sociali şi psihologi, va oferi
consiliere în vederea asigurării unei cât mai eficiente depăşiri a situaţiei de criză în care se află copilul şi familia
acestuia.
Menţionăm că specialiştii serviciului colaborează în soluţionarea cazurilor cu Poliţia Sectorului 6, cu ambulanţa,
cu spitalele pentru copii din capitală şi cu Centrul de Primire în Regim de Urgenţă din cadrul Direcţiei Generale
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6.
Linia telefonică de urgenţă

0731624849

funcţionează NON-STOP permiţând intervenţia promptă şi

eficientă a echipei mobile de asistenţi sociali în orice moment.

Apelând acest număr, cetăţenii, agenţii

economici sau instituţiile publice, pot sesiza situaţii grave referitoare atât la copii, precum şi la adulţi, (persoane
fără adăpost, persoane vârstnice, persoane decedate fără aparţinători) situaţii care necesită intervenţia în regim
de urgenţă.
Echipa mobilă acţionează şi la apeluri anonime cu condiţia ca sesizarea să conţină coordonate şi date
pertinente: tipul situaţiei care necesită intervenţia în regim de urgenţă, locaţia exactă, modalitatea prin care
persoana care apelează a ajuns să cunoască situaţia.
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Asistenţă în Situaţii de Abuz, Neglijare, Trafic şi
Exploatare a Copilului
Serviciul Asistenţă în Situaţii de Abuz, Neglijare, Trafic şi
Exploatare a Copilului este un serviciu de specialitate înfiinţat în
primăvara lui 1999, fiind printre primele de acest gen din România.
Adaptată la complexitatea cazuisticii, structura de personal a serviciului
cuprinde cinci asistenţi sociali, un psiholog, un medic şi un jurist,
majoritatea cu experienţă de peste 5 ani în acest domeniu.
Printre atribuţiile serviciului se regăsesc intervenţiile în cazuri
flagrante de abuz precum neglijare, trafic sau exploatare a copilului, dar
şi în unele cazuri mai puţin vizibile. Serviciile constau în evaluare
psihologică a copiilor, consilierea psihologică a copiilor şi familiei
acestora, consiliere medicală şi evaluare/consiliere socială. În cazurile
grave, serviciul nostru instrumentează dosarul şi propune autorităţilor
competente îndepărtarea copilului de familie sau de mediul care il
agresează, in interesul superior al dezvoltării sale armonioase. De
asemenea, în baza evaluării psihosociale, tot la S.A.S.A.N.T.E.C., sunt
emise şi autorizaţiile în vederea căsătoriei pentru persoanele mai tinere de 18 ani.
În relaţia cu beneficiarii de toate categoriile, personalul nostru respectă confidenţialitatea datelor şi
dreptul la intimitate al fiecărei persoane. Întâlnirile se desfăşoară într-un cadru specializat, vizitele de evaluare
şi şedinţele de consiliere fiind supuse unei metodologii stricte, menite să protejeze viaţa intimă a copilului
abuzat. Consilierea acordată de specialiştii noştri vizează domenii precum psihologic, social, juridic sau
medical, urmărindu-se îndrumarea beneficiarului spre soluţii definitive, care să asigure depăşirea situaţiei
dificile şi reluarea unei existenţe normale, lipsite de viitoare traume şi sechele.
În proiectele importante, care au vizat problematica abuzului, traficului şi exploatării prin muncă a
copilului, serviciul nostru beneficiază de o experienţă de peste 10 ani. În colaborarea cu diverse organizaţii
nonguvernamentale, specialiştii nostri au făcut parte din echipa de implementare a unor proiecte în parteneriat
cu Salvaţi Copiii, Grado, Estuar, FICF, Unicef, OIM, World Learning. La ultimul proiect Phare, derulat pe domeniul
drepturile copilului, în parteneriatul dintre International Labour Organization, International Program of
Elimination of Children Labour şi Confederaţia Sindicală din România, au fost cooptaţi să participe şi
reprezentanţi ai serviciului nostru, prin includerea în program a activităţilor din proiectele derulate de către
D.G.A.S.P.C. sector 6 în şcoli, anume programul ”Tu Alegi“ şi “Şcoala Părinţilor”. Tot din cadrul S.A.S.A.N.T.E.C.
au fost nominalizaţi şi doi membri coordonatori în cadrul Echipei Intersectoriale Locale de combatere a muncii
copilului formate din specialişti ai Direcţiei de Sănătate Publică, Poliţiei sectorului 6, I.T.M.B., I.S.M.B.,
Organizaţiei „Salvaţi Copiii”, la care s-a reuşit şi alăturarea unor reprezenanţi ai Biroului de Combatere a Crimei
organizate.
S.A.S.A.N.T.E.C. colaborează cu toate instituţiile publice implicate în problematica copilului:
Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, Direcţia de Sănătate Publică, Inspectoratul Teritorial de Muncă
Bucureşti, Poliţia sectorului 6, Brigada de Combatere a Crimei Organizate Bucureşti, cu Direcţiile Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului ale celorlalte sectoare şi din ţară precum şi cu toate serviciile din cadrul
Direcţiei Protecţia Copilului.
În ultimii ani, la nivelul serviciului s-au înregistrat, în medie, 130 de noi sesizări anual, prin care ni se
aduceau la cunoştinţă diverse forme de încălcare a drepturilor copilului, începând cu abuzuri – fizice,
psihoemoţionale, sexuale – şi continuând cu situaţii de neglijare, exploatare prin muncă şi chiar de trafic de
persoane, tendinţa fiind cea de creştere a abuzurilor emoţionale şi respectiv de scădere a celorlalte tipuri de
abuz. În toate aceste cazuri au fost formate echipe interprofesionale – asistenţi sociali, medic, psiholog, jurist în funcţie de situaţia specifică, pentru asigurarea intervenţiei multidisciplinare în problematica copilului. Au fost
de asemenea implicate, atunci când situaţia a impus, şi alte instituţii, atât publice cât şi private, pentru
accesarea de către beneficiar a serviciilor oferite de acestea.
În ultima perioadă S.A.S.A.N.T.E.C. a beneficiat de mediatizare în comunitate şi astfel a devenit un
serviciu cunoscut şi accesat din ce în ce mai frecvent, fapt reflectat şi în numărul în continuă creştere al
sesizărilor.
Informăm cetăţenii, cadrele didactice, medicii, administratorii de bloc, orice alţi reprezentanţi ai
instituţiilor publice sau private, că au obligaţia de a anunţa instituţia noastră dacă au cunoştinţă sau suspiciuni
cu privire la orice caz de abuz, neglijenţă sau exploatare la care sunt supuşi copii pe raza sectorului 6. Date de
contact: Serviciul de Asistenţă în Situaţii de Abuz, Neglijare, Trafic şi Exploatare a Copilului, Şos. Orhideelor, nr.
2D, sector 6, Bucureşti tel. 317.63.11 - int. 213 sau 0800.800.660 (număr gratuit, apelabil în intervalul 7.30 22.30, de luni până vineri).

ANUL

II,

NUMĂRUL

11

PAGINA

Abuzul asupra copiilor – consecinţe
Copilul este o fiinţă în devenire, cu nevoi şi interese specifice, o fiinţă care este supusă,
încă de la naştere, influenţelor exterioare. Iar aceste influenţe îşi pun amprenta asupra
dezvoltării şi structurării personalităţii sale. Copilul se naşte cu potenţialul necesar pentru a se
dezvolta, a se ataşa, a socializa şi dacă nu se dezvoltă armonios este din cauza faptului că
devine victima adultului, fiind supus diferitelor forme de abuz fizic, emoţional, sexual, precum şi
neglijării.
Orice formă de abuz asupra copilului porneşte de la faptul că adultul profită de diferenţa
de putere dintre el şi copil, cu desconsiderarea personalităţii celui din urmă. Este cunoscut
faptul că abuzul aduce cu sine experienţe psihotraumatice care pot genera ulterior prejudicii
psihice.
În funcţie de forma de violenţă exercitată asupra copilului apar simptome ce se manifestă
în plan psihic, fiziologic, comportamental şi social.

Consecinţe la nivel psihic:
Teamă, anxietate, modificarea rapidă a dispoziţiei afective, fobii, insecuritate, sentimente
de culpabilizare, autostigmatizare, depresie,
amintiri obsesive, neîncredere în sine, tulburări
de somn – somn agitat, coşmaruri, disfuncţii în
sfera sexuală.

Consecinţe fizice şi neurovegetative:
Echimoze, hematoame, fracturi, leziuni interne,
greaţă, stări de vomă, cefalee, vertij, persitenţa
unor senzaţii obsedante.

Consecinţe în plan comportamental:
Impulsivitate, prezintă diverse ticuri—clipitul,
rosul unghiilor, tulburări de alimentaţie—respinge
anumite alimente, anorexie şi bulimie, scăderea
randamentului şcolar, neglijenţă în îndeplinirea
sarcinilor, comportament deviant (minte, fuge de
acasă sau de la şcoală, fură), agresivitate
verbală, acte violente, consum excesiv de alcool
şi droguri.

Consecinţe în plan social:
Comportament agresiv nejustificat de situaţie,
comportament de izolare şi de neîncredere,
dificultăţi de relaţionare, comunicare, adaptare şi integrare socială, dificultăţi de
integrare profesională, dificultăţi de construire a unei relaţii de cuplu.

Persoanele care cunosc sau au suspiciuni cu privire la cazuri de copii abuzaţi,
agresaţi, exploataţi, sunt rugaţi să sesizeze SASANTEC la numărul de telefon 0213176311,
int.213, email: dgaspc6drcopii@yahoo.com; dacă situaţia impune intervenţia în regim de
urgenţă, vă puteţi adresa la 0800 800 660 (număr gratuit) sau la 0731624849.
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ÎN DIALOG CU CITITORII
Dragi cititori,
Rubrica “În dialog cu cititorii” va conţine întrebări venite din partea dumneavoastră precum şi
răspunsuri formulate de specialiştii serviciiilor competente ale DGASPC Sector 6. Vă invităm să ne contactaţi
şi să ne vorbiţi despre problemele şi nelămuririle dumneavoastră la adresa poştală din str. Orhideelor, nr. 2D ,
sector 6, Bucureşti sau la adresa de email dgaspc6@yahoo.com.

Doamna Diana V. S-a mutat de curând din alt oraş în sectorul 6 şi ne întreabă cum trebuie să procedeze
pentru a obţine în continuare ajutorul financiar aferent gradului de handicap grav.

Răspuns: Stimată doamnă, puteţi obţine informaţii cu privire la acordarea ajutorului financiar aferent
gradului de handicap la sediul Direcţiei de Protecţia Socială din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului sector 6, cu adresa în str. Drumul Sării, nr. 2, telefon : 021.410.30.20, program de lucru - Luni ,
Marţi, Joi ora 8.00 -16.30; Miercuri ora 8.00 -18.30; Vineri ora 8.00 -14.00.

Domnul Adrian A. doreşte să ştie dacă procentul de 85% din salariu,
reprezentând indemnizaţia de creştere copil, se calculează pe baza
salariului trecut de angajator pe cartea de muncă sau pe baza venitului
mediu care apare în fişa fiscală.

Răspuns: Stimate domn, vă informăm că indemnizaţia de creştere
copil se calculează de către Agenţia pentru Prestaţii Sociale. Conform OUG
nr.148/2005 şi Legii nr.257/2008, privind susţinerea familiei în vederea creşterii
copilului, indemnizaţia se calculează din media veniturilor profesionale supuse
impozitului pe venit din perioada de un an anterior creşterii copilului, la care se
aplică cota de 85%. Pentru mai multe informaţii vă rugăm să vă adresaţi
Agenţiei pentru Prestaţii
Sociale de pe raza teritorială a domiciliului
dumneavoastră.

Domnul C.A. doreşte să ştie care este diferenţa între o persoană pensionată cu gardul doi de invaliditate şi o
persoană încadrată în grad de handicap accentuat (adică 2) şi dacă ambele se încadrează în prevederile
Legii 448/2006

Răspuns: Stimate domn, vă informăm că încadrarea în grad handicap se face numai în baza Legii
nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată şi în conformitate
cu criteriile mediocopsihosociale aprobate prin ordin comun al Ministrului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse
şi al Ministrului Sănătăţii Publice, la propunerea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap.
Încadrarea în grad de handicap nu poate fi acelaşi lucru cu gradul de invaliditate, care se obţine de către
persoanele care sunt sau care urmează să se pensioneze în baza Legii nr.19/2000.
Totodată, vă aducem la cunoştinţă că nu toţi pensionarii cu gradul al II–lea de invaliditate pot beneficia
de prevederile Legii nr.448/2006, în situaţia în care au solicitat obţinerea unui certificat de încadrare în grad de
handicap la Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap din cadrul Autorităţii Administraţiei Publice
Locale, unde au domiciliul sau reşedinţa.
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STIRI PE SCURT
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6
a plătit ajutoarele sociale pentru luna iulie 2009
Cei 55 de beneficiari ai ajutorului social pentru luna iulie 2009 au fost invitaţi în perioada 24 - 27 august 2009, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, situat în str. Drumul Taberei nr. 18, între orele 11.00 – 15.00, pentru aşi ridica drepturile băneşti.
Pe parcursul lunii iulie, 4 dintre cei 8 solicitanţi apţi de muncă au efectuat orele de muncă în folosul comunităţii, celelalte 4
persoane, care nu s-au prezentat la lucru, pierzând acest drept.
Suma totală pentru plata ajutorului social pentru luna iulie se ridică la 9140 lei.
Beneficiază de ajutor social familiile şi persoanele singure ale căror venituri se situează sub nivelul lunar al venitului minim
garantat stabilit prin ordonanţă de urgenţă.
Îcepând cu data de 01 iulie 2009, aceştia au dreptul la un ajutor în cuantum de:

•
•
•
•
•

Persoana singură - 125 lei
Familia formată din 2 persoane - 225 lei
Familia formată din 3 persoane - 313 lei
Familia formată din 4 persoane - 390 lei

Familia formată din 5 persoane - 462 lei
Pentru fiecare altă persoană peste numărul de 5 persoane, ajutorul social se măreşte cu 31 lei (RON).
Pentru a beneficia de ajutorul social, persoanele domiciliate în sectorul 6, care au acest drept, trebuie să depună o cerere de
acordare, precum şi o serie de alte documente (de identitate, acte privind situaţia socio-economică a familiei), la sediul Direcţiei Protecţie
Socială, Serviciul Ajutor Social din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 situat în Str. Drumul
Sării nr.2, sector 6, Bucureşti, telefon/fax : 0214103020.

În sectorul 6, însurăţeii ridică prima de căsătorie
În perioada 6 – 13 august 2009 au fost inivitaţi la casieria
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6,
situată în str. Drumul Taberei nr.18, (complex Orizont), cei 211 de titulari
ai dispoziţiilor privitoare la prima de căsătorie, emise în perioada de
12.06.2009 – 03.07.2009.
Tinerii însurăţei s-au prezentat la casierie, în perioada
menţionată, pentru a intra în posesia celor 200 de euro, sumă ce se
acordă doar persoanelor aflate la prima căsătorie.
Pentru obţinerea acestei facilităţi este necesar ca tinerii
căsătoriţi să prezinte următoarele documente în original: dispoziţia de plată a primei şi actul de identitate al
titularului dispoziţiei. Tinerii pot solicita primirea acestei sume şi prin cont bancar, cu condiţia să prezinte un
extras de cont în momentul solicitării. Termenul legal de depunere a cererilor este de 30 de zile de la data
căsătoriei.
Mai multe detalii legate de acordarea primei de căsătorie, precum şi formularele necesare pot fi găsite
pe pagina web a instituţiei: www.asistentasociala6.ro.

ACŢIUNE DE COMBATERE A EXPLOATĂRII COPILULUI PRIN MUNCĂ
Pe parcursul lunii iunie 2009, membrii coordonatori ai Echipei Intersectoriale Locale de
Combatere a Exploatării prin Muncă a Copilului au desfăşurat o campanie de mediatizare a
Codului de Conduită împotriva exploatării copiilor şi tinerilor în construcţii şi a Declaraţiei de
adoptare a acestuia. Acţiunea a constat în contactarea firmelor de construcţii cu sediul pe raza
sectorului 6, prezentarea succintă a conţinutului documentelor privind exploatarea copiilor şi
tinerilor, elaborate de A.N.P.D.C. în colaborare cu I.L.O.-I.P.E.C. şi remiterea acestora în vederea
luării la cunoştinţă şi a semnării lor.
Firmele de construcţii sunt invitate să-şi asume Codul de conduită prin semnarea unei
declaraţii de luare la cunoştinţă a condiţiilor de încadrare în muncă a tinerilor şi de acceptare a
măsurilor ce previn exploatarea copiilor pe şantiere.
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O VIZITĂ PRINCIARĂ ÎN SECTORUL 6
Direcţia Generală
de Asistenţă Socială
și Protecţia Copilului
Sector 6
Director General - Marius
Lăcătuș
Direcţia Economică
Director General Adjunct Gabriela Schmutzer
Sediul Central:
Adresa: Drumul Taberei nr. 18,
sector 6
Telefon/Fax: 021/7457237;
021/7456229
Web site:
www.asistentasociala6.ro
E-mail:
dgaspc6@yahoo.com
Statie RATB: Complex Orizont, Linii: 69, 71, 90, 93, 105,
122, 126, 168, 268, 368;

Direcţia
Protecţie Socială
Director General Adjunct Alina Simion
Adresa: Drumul Sării nr.2,
sector 6
Telefon/Fax: 021/4103020
Localizare: Intersecţia Drumul
Sării- Petre Ispirescu - Calea 13
Septembrie
Linii RATB: 96,139, 173, 226,
385
Direcţia
Protecţia Copilului
Director General Adjunct Nicolae Gorunescu
Adresa: Sos. Orhideelor nr.
2D, sector 6
Telefon/Fax: 021/3176311;
021/3176312; 021/3176314
Metrou - Grozăvești
Staţie RATB: Regie; Linii: 105,
635

Sediul central

La sfârşitul lunii iulie, moştenitorul tronului Spaniei, Prinţul Felipe de
Asturias şi soţia sa, prinţesa Letizia de Asturias, au trecut pragul Centrului
“Sfântul Marcellin Champagnat”, din sectorul 6, în
cursul vizitei oficiale pe care alteţele regale au
efectuat-o în România. Prinţul moştenitor al Spaniei,
alături de soţia sa, au fost întâmpinaţi de gazdele lor,
membri ai Asociaţiei Fraţilor Marişti ai Şcolilor din
România, precum şi de reprezentanţi ai administratiei
locale a sectorului 6.
Cu prilejul acestei vizite, oaspeţii s-au
interesat de condiţiile de viaţă ale copiilor găzduiţi în
centru şi au dezvelit o placă memorială în cinstea
Casei Regale a Spaniei.
Asociaţia Fraţilor Marişti ai Şcolilor din
România este o congregaţie catolică sosită în ţara
noastră cu scopuri caritabile, în anul 1998.
La
iniţiativa sa, copiii defavorizaţi, proveniţi din medii
sărace sau lipsiţi de părinţi, au putut beneficia, în cadrul Centrului “Sfântul
Marcellin Champagnat”, de un loc unde să se simtă ca acasă. Prin parteneriatul
cu instituţia noastră, au fost incluşi în acest
program şi copii din centrele de plasament din
sectorul 6. Situat in Cartierul Militari, pe strada
Strămoşilor nr. 1A, Centrul „Sf. Marcellin
Champagnat” are o capacitate maximă de 40 de
locuri, dispuse în 4 căsuţe de tip familial, în
care copiii de vârstă şcolară trăiesc şi se
autogospodăresc sub îndrumarea educatorilor,
asistenţilor sociali şi psihologilor. Casele au
fost construite
în urma convenţiei de
colaborare
dintre
Direcţia
Generală
de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector 6, Asociaţia „Fraţii Marişti
Romania" şi Organizaţiile Caritas Voralberg (Austria), Caritas Lichtenstein, cu
sprijin financiar atât din partea unor organizaţii religioase catolice, cât şi al unor
bănci din Austria şi Spania. Copiii primiţi în centru beneficiază de îngrijire,
cazare, masă, susţinere şi evaluare psihologică periodică, de un program zilnic
de efectuare a temelor şi a altor activităţi, menite să le sprijine dezvoltarea.
În afara căsuţelor destinate locuitului şi
activităţilor curente, centrul dispune de o
capelă, o sală de sport şi un atelier de tâmplărie
construit
de
curând
în
scopul
formării
profesionale a beneficiarilor.
Parteneriatul dintre DGASPC Sector 6 şi
Asociaţia Fraţilor Marişti ai Şcolilor din România
datează din anul 2006, autoritatea locală
subvenţionând
anual
activitatea
Centrului
“Sfântul Marcellin Champagnat”, în cadrul unui
parteneriat ce a devenit un model de bună
practică în domeniul protecţiei copilului.
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Pentru sugestii, opinii, ne puteţi contacta la :
Tel. 0213176311, 0213176312 int. 221, fax : 0213176314
e-mail : dgaspc6 @yahoo.com, www.asistentasociala6.ro

