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Aşa cum aţi aflat din numerele anterioare ale publicaţiei noastre, Direcţia Generală
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« Zilele Mărţişorului »

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sec-

•

Jurnal de Bord

tor 6 a derulat în anii care au trecut numeroase

•

Creşele din sectorul 6

programe sociale destinate categoriilor defavori-

•

Micii artişti din sectorul 6

zate din comunitate. Aceste servicii au fost concepute cu scopul de a acoperi nevoile tuturor
beneficiarilor noştri actuali sau potenţiali. Pentru anul 2010 , am supus aprobării Consiliului

Publicaţia ASISTENŢĂ
SOCIALĂ 6 este un buletin
informativ al Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului Sector 6,
apare lunar şi se distribuie
GRATIUT cetăţenilor.
Publicaţia se găseşte la
sediile instituţiilor publice din
sectorul 6, începând din luna
martie va fi distribuită şi în
toate pieţele din sector.
Aşteptăm sugestiile, opiniile
dumneavoastră cu privire serviciile Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Sector 6 sau referitoare la conţinutul acestei
publicaţii la :
Tel. 0213176311 interior 221,
fax : 0213176312
e-mail : dgaspc6@yahoo.com

www.asistentasociala6.ro

Local al Sectorului 6 continuarea acestor programe de succes, printe care amintim: “Liga
Tinerilor Sportivi”, “Tu alegi!”, “La teatrale cu
matale!”,

“Şcoala

dezvoltare

părinţilor”,

personală”,

“Tabere

“Prestaţii

de

financiare

excepţionale pentru familiile sărace cu copii”. În
acelaşi timp, orientarea instituţiei noastre către
nevoile

reale

ale

cetăţenilor,

precum

şi

dezideratul de a diversifica în permanenţă
serviciile pe care le oferim, au dus la demararea
de noi proiecte începând din acest an.

de persoane în vârstă care locuiesc singure,

Din datele pe care le deţinem, la nivelul sectorului 6 sunt asistate în în prezent 11164
persoane cu diferite dizabilităţi. Această categorie

de

persoane

accesarea

serviciilor

întâmpină

dificultăţi

sociomedicale

A fost identificat un număr în creştere

şi

în

ceea ce limitează posibilitatea de a fi ajutate
de membrii mai tineri ai familiei.
De asemenea, persoanele adulte
aflate în dificultate, familiile cu risc crescut de

au

marginalizare necesită intervenţie directă în

probleme în a beneficia de ajutorul specific care

acordarea de asistenţă socială şi medicală. În

le este necesar.

prezent, se constată o creştere a numărului

La rândul lor, persoanele vârstnice

persoanelor care solicită ajutor social sau alte

constituie o altă categorie de persoane defavori-

forme de sprijin social, persoane/ familii cu risc

zate, cu nevoi medicale crescute, cauzate de

crescut de marginalizare socială, fără locuinţă

fragilitatea specifică vârstei înaintate. În prezent,

sau pe cale de a pierde locuinţa. Menţionăm

1/3 din populaţia sectorului 6 este alcătuită din

că şomajul, criza financiară accentuează prob-

bătrâni, mulţi dintre aceştia cu vârstă de peste

lemele sociale cu care se confruntă persoan-

70 de ani.

ele adulte şi familiile lor.
(continuare în pagina 3)
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“frânturi de destin”
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. Inaugurăm în acest număr o nouă poveste de viaţă, avându-l ca protagonist pe
domnul Vasile Dinescu, rezident al Complexului Sfântul Nectarie din anul 2008.

Jurnal de bord
Decembrie 1978. Portul Constanţa. Un cargou cu o capacitate de
transport de aproximativ 7500 de tone, cu numele Frunzănești, este proaspăt
încărcat și gata să pornească pe drumul aventurii. Echipajul nu are mai mult de
25 de persoane, băieţi tineri și entuziaști, unii dintre ei la prima rută de o asemenea anvergură. O călătorie, ce se preconiza a nu depăși 2 luni, și care-și
propunea să ajungă prin strâmtoarea Bosfor-Dardanele (care leagă marea
Neagră, prin Marea Marmara, de Marea Mediterană), apoi Canalul de Suez,
Marea Roșie, cu oprire la Djibouti, apoi trecerea Ecuatorului, trecerea prin
strâmtoarea Sunda, oprire în Singapore și ultimul port era portul Kelang, pentru ca apoi traseu să facă cale întoarsă.
O misiune exotică, dar care avea obiective foarte clare : un transport de săpun și sodă caustică, cu descărcare în mai multe porturi, iar la întoarcere aducea cauciuc natural. Descărcau săpunul la Djbouti, iar soda la
Jakarta și au încărcat cauciuc natural din Songhla și Singapore, iar din portul Kelang și anvelope pentru utilaje grele.
Se pare că a fi marinar pe navele comerciale este mult mai dificil decât pe navele turistice. Se merge de obicei noaptea,
pentru ca ziua călătorii să poată vizita locuri noi. In cazul echipajului de pe nave comerciale, se stă mult mai mult pe întinderi de ape
nesfârșite. Sunt zile întregi în care nu vezi frimitură de pământ și dacă nu ai tăria de a merge mai departe, chiar dacă ai impresia că nu
înaintezi deloc, există riscul să clachezi!
Domnul Vasile Dinescu, interlocutorul meu de acum, își amintește cu nostalgie: “Eram ofiţer maritim III și aveam ca principală
misiune cambuza, asta înseamnă că trebuia să asigur hrana echipajului pe tot parcusul călătoriei.” Avea pe mână mai bine de 700 kg de
carne de porc, 300 kg carne de vită, 200 kg carne de pui, 150 kg de mezeluri, 500 kg de făină, 200 kg de mălai, pe care trebuia să le
gestioneze până la finalul călătoriei.
“Am încărcat cargoul cu sodă calcinată și pentru că mai era loc, am
completat cu săpun românesc, făcut din ulei de balenă, cel mai fin și
bun săpun pe care-l văzusem până atunci.”
Și pornim la drum! Vaporul alunecă pe mare ca o lebădă mare,
leneșă și plictisită, ca o bătrână doamnă pentru care timpul nu mai
are valoare. Înaintează agale către zări neștiute, iar marinarii
privesc îndepărtarea malului cu sentimente contradictorii: pe de o
parte regretul despărţirii, pe de altă parte curiozitatea noilor
descoperiri. Au mers pe apă, fără oprire, timp de mai multe zile.
Legănatul apei a devenit parte din ritmul corpului, așa că odată
ajuns pe mal, simţi că-ţi lipsește ceva, că nu-ţi poţi găși liniștea, că
totul este prea fix, prea rigid și te întorci din nou pe vas. Poate
ăsta să fie “secretul” mării, chemarea ei mută?

Djibouti – vedere din oraș
La vremea respectivă nu existau sisteme de navigaţie performante. Orientarea se făcea cu ajutorul efemeridelor, care se
găseau într-un registru special pentru tot anul, care preciza poziţia stelelor pentru fiecare zi și pe care-l primeau când porneau la
drum. Pe vapor exista un aparat numit Sexant, cu ajutorul căruia se măsura unghiul de la orizont până la un astru (soare, luna spre
ex.) și apoi, după un șir de calcule de trigonometrie sferică, rezulta poziţia cargoului și se făceau corecţiile de rigoare privind traseul.
Practic toţi ofiţerii erau capabili să facă acest calcul laborios. Acum, navele moderne beneficiază de toate privilegiile tehnologiei actuale, de navigare prin satelit, încât aproape că merg singure: își fixează ruta, își corijează singure erorile sau avertizează echipajul când
apare o eroare sau o disfuncţiune. Hărţile moderne de navigaţie precizează inclusiv posibilele pericole și cele mai avantajoase rute. La
vremea domnului Dinescu, pericolele apelor erau mai mult transmise din generaţie în generaţie marinarilor și ţineau de experienţa
comandantului.
Prima oprire: Djibouti și totodată primele amintiri. “Am ajuns acolo în 10 zile și în Djibouti mi-am petrecut revelionul dintre anii
1978-1979. Nava noastră era acostată lângă rezervoarele cu combustibil din port și acostase lângă noi o navă franţuzească, așa că ei ne-au
fost partenerii de dans. La un moment dat, un marinar francez a tras o petardă luminoasă fix către zona de combustibil. Toţi am îmlemnit când
am văzut racheta ţișnind în sus și ne-am rugat să se stingă acolo! Norocul nostru a fost că s-a stins în aer, căci altfel am fi explodat cu toţii”.
continuare în numărul viitor

PAGINA

3

Expoziţii de mărţişoare şi felicitări realizate
de copiii din sectorul 6
Ca în fiecare an, copiii din sectorul 6 s-au
pregătit să ofere mărţişoare şi felicitări mamelor şi
bunicilor. Astfel, în perioada 25 februarie - 01
martie 2010, între orele 10.00-18.00, la Palatul
Copiilor, în cadrul evenimentului intitulat “Târg de
Mărţişor”, copiii hipoacuzici din cadrul Centrului
pentru copii cu dizabilităţi “Domniţa Balaşa” expun
sute de mărţişoare, felicitări şi obiecte de artizanat.
În data de 26 februarie 2010, tot micii
artişti din centrul “Domniţa Bălaşa” participă la
“Bazar de Mărţişor”, între orele 10,30 – 14,00, cu
alte produse de artizanat realizate de ei,
eveniment desfăşurat la sediul Orange.
Anul acesta micilor artişti li se alătură şi beneficiarii
Complexului de Servicii Sociale “Sf. Nectarie” şi
începând din data de 25 februarie 2010 veţi putea
găsi produsele realizate de aceştia în cadrul târgului de cadouri de la EXPOMALL din incinta AFI PALACE
COTROCENI.
Obiectele expuse sunt confecţionate de copiii din Centrul “Domniţa Bălaşa” şi de rezidenţii “Complexului de Servicii
Sociale “Sf. Nectarie”, în cadrul atelierelor de creaţie care funcţionează în cele 2 instituţii, artiştii pregătindu-se pentru
aceste evenimente încă de la începutul anului 2010.
Evenimentele prilejuite de “Mărţişor” vor continua în prima săptămână a lunii martie, elevii de la Liceul “Tudor
Vladimirescu” din sectorul 6, copiii aflaţi în grija Fundaţiei Principesa Margareta şi preşcolarii de la Grădiniţa nr. 250 au
pregătit multe surprize artistice, flori şi daruri pentru bunicii rezidenţi ai Complexul de Servicii Sociale « Sfântul
Nectarie » dar şi pentru beneficiarii, persoane cu handicap, care frecventează componenta de recuperare medicală a
complexului.

Noi proiecte sociale în beneficiul cetățenilor
din sectorul 6
(continuare din pagina 1)
Copiii aflaţi în dificultate, atât cei care beneficiază de o formă de protecţie socială, cât şi cei din familiile defavorizate, reprezintă şi ei un segment important care necesită acordarea unor servicii sociale/medicale de specialitate.
Începând din acest an, DGASPC Sector 6 iniţiază trei proiecte prin intermediul cărora va extinde aria de servicii
acordate categoriilor sociale amintite mai sus. Cele trei proiecte reprezintă o noutate la nivelul sectorului 6 şi beneficiază
de parteneriatul dintre instituţia noastră şi diferite organizaţii nonguvernamentale de profil.
Două din aceste proiecte îşi propun să acorde asistenţă medicală de specialitate pentru categoriile de
persoane enumerate mai sus, în cadrul a două cabinete, unul oftalmologic şi altul stomatologic, ambele la nivelul
comunităţii sectorului 6. Al treilea proiect urmăreşte crearea unui centru de tip respiro, în cadrul căruia persoanele cu
dificultăţi fizice sau sociale ar putea fi primite pentru o perioadă determinată de timp, astfel încât membrii familiilor lor,
sau cei care îi au în îngrijire, să se poată elibera de stresul pe care îl resimt atunci când asistă /oferă servicii
persoanelor aflate într-o astfel de situaţie. Proiectul propus contribuie în special la promovarea şi creşterea
independenţei persoanelor cu handicap şi la păstrarea unui echilibru în viaţa lor şi a familiilor lor.
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Cresele din sectorul 6
Direcţia

Generală

de

Asistenţă

Socială şi Protecţia Copilului Sector 6
este implicată activ în dezvoltarea sistemului de îngrijire şi educaţie timpurie a
copiilor din comunitate, plecând de la premisa că primii paşi în viaţa copilului sunt
cei mai importanţi pentru o dezvoltare
armonioasă a acestuia.
În sectorul 6 al capitalei funcţionează 3 creşe dedicate copiilor cu vârsta cuprinsă între 3 luni şi 4 ani, creşe
coordonate începând din anul 2006 de
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Sector 6.
Încă de la preluarea celor 3 creşe din sector, DGASPC Sector 6 a demarat un amplu program
de modernizare atât a infrastructurii, cât şi a serviciilor de îngrijire şi educaţie oferite celor peste
600 de copii care frecventează anual cele trei locaţii.
Creşa Militari, Creşa Drumul Taberei şi Creşa 13 oferă servicii specializate de îngrijire şi
supraveghere a copiilor de la 3 luni la 4 ani, asigurând supravegherea stării de sănătate şi de igienă
a copiilor, un program de educaţie timpurie adecvat vârstei, nevoilor şi potenţialului de dezvoltare al
copilului. Serviciile sunt asigurate de personal medical calificat cu specialitate în pediatrie –
puericultură şi competenţe în psihologia copilului mic. Creşele sunt organizate în grupe de zi a câte
20 de locuri, copiii fiind repartizaţi în funcţie de vârstă. Copiii primesc patru mese zilnice

şi au

program de somn în fiecare zi.

Creşa este o structură care oferă servicii sociale specializate pentru
creşterea, îngrijirea şi educarea timpurie a copiilor. Studiile în domeniu arată că în
primii trei ani de viaţă se pun bazele dezvoltării intelectuale, emoţionale, psihologice
şi sociale ale unui copil.
Cu ajutorul creşei copilul intră foarte devreme într-o
comunitate şi, crescând printre copii de aceeaşi vârstă, va
deveni un preşcolar, apoi un şcolar sociabil, cu reflexe sociale deja formate şi cu un comportament adecvat în public.
Beneficiarii serviciilor acordate de creşă sunt copiii
cetăţenilor români, ai căror părinţi sau susţinători legali
sunt salariaţi, în perioade de studii sau şomeri, cu domiciliul sau reşedinţa în România şi copiii cetăţenilor altor state
cu domiciliul sau aflaţi temporar pe teritoriul României.
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Creşa Drumul Taberei

are în grijă copii în

program de zi normal ( 06.00 - 18.00) sau prelungit
de la ora 06.00 până la ora 19.00
Adresă: Aleea Compozitorilor nr.18 , sector 6,
Bucureşti
Telefon /fax 021 413 30 15
Adresă e-mail: creşadrumultaberei@yahoo.com

CREŞA DRUMUL TABEREI

Actele necesare pentru înscrierea copilului la
creşele din sectorul 6 sunt următoarele:

•

Adeverinţe de salariaţi ale părinţilor /
reprezentanţilor legali;

•

Certificat naştere copil (original şi copie);

•

Carte de identitate părinţi (original şi copie);

•

Cerere tip de înscriere;

•

Fişă medicală copil;

•

Adeverinţe medicale părinţi.

Creşa Militari

oferă un program de zi de la ora

06.00 la ora 18.00 şi un program săptămânal de luni
până vineri, în principal pentru micuţii din cartierul
Militari.
Adresă: Str. Estacadei Nr. 13, Sector 6 Bcureşti
Telefon / Fax: 021 434 27 70.

Dosarul copilului se depune la registratura Direcţiei

Adresă e-mail: creşamilitari@yahoo.com

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector 6, din strada Cernişoara nr.38-40 (zona Piaţa Gorjului),
unde se completează şi cererea tip de înscriere la creşă.

Creşa 13
Programul de lucru la registratură :
Luni, Marţi, Joi: 08.00 - 16.30
Miercuri: 08.00 - 18.30
Vineri: 08.00 - 14.00
Contribuţia financiară pentru serviciile oferite de
creşă este de 6 lei pe zi.

oferă servicii de zi pentru copii, iar

la solicitarea părinţilor se poate crea un program
flexibil prelungit determinat de programul de lucru al
acestora.
Adresă: Aleea Crăieşti, Nr. 1, Sector 6, Bucureşti
Tel./fax: 021 444 28 76
Adresă e-mail: cresatreisprezece@yahoo.com
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Micii Artişti din sectorul 6
Inaugurăm în acest număr o
rubrică dedicată copiilor cu
talente deosebite din sectorul 6.
Vă prezentăm astăzi lucrările
realizate de copilul Mara Gudină,
în vârstă de 14 ani, elevă în clasa
a VII-a la Liceul “Nicolae
Tonitza”. Mara locuieşte în
sectorul 6 împreună cu părinţii
săi şi-a descoperit talentul
artistic încă de mic copil. În timp
Mara şi-a cultivat talentul şi
realizeză lucrări în acuarelă,
carioca, peniţă, lut. Lucrările sale
au fost foarte apreciate, fiind
premiate la diferite competiţii de
profil. Mara se află în evidenţele
DGASPC Sector 6 şi este unul
dintre cei mai talentaţi copii din
sectorul 6.

Portret - colaj realizat în luna martie 2009

“Carnaval” - lucrare realizată în tempera în anul
2008
“Pisica” - realizată
din lut.
Lucrare a primit
premiul I la
Concursul Şcolilor de
Arte Plastice
“Constantin
Brâncuşi” în luna
mai 2009

“Portret de fata” - lucrare
realizată în carioca în luna
noiembrie 2008
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Direcţiile strategice ale DGASPC Sector 6 pentru anul 2010
Obiectivele strategice ale DGASPC sector 6 au în
vedere toate dimensiunile importante ale dezvoltării pe termen
lung a instituţiei ca organizaţie competitivă, eficientă, capabilă să
asigure la nivelul administraţiei locale servicii care să raspundă
cel mai bine nevoilor populaţiei, în cadrul legal și ăn respectul
drepturilor omului. Obiectivele de creștere a calităţii serviciilor
au în vedere atât standardele minime obligatorii impuse de lege
cât și indicatorii de performanţă specifici pe care i-a stabilit fiecare serviciu în parte în urma evaluarilor periodice. O altă dimensiune operatională a instituţiei se referă la sfera de investigaţie socială, din care să rezulte nevoile cetăţenilor sectorului 6,
în scopul adaptării și orientării/reorientării serviciilor noastre
către categoriile cele mai defavorizate.
Astfel, din datele recente și solicitarile de ajutor ale
părinţilor rezultă nevoia dezvoltării unor servicii specifice destinate copiilor cu sindrom autist sau Asperger, al căror număr
este în creștere. Vom urmări în următoarea perioadă identificarea celor mai experimentaţi specialiști sau organizaţii cu expertiză care sî ne poată sprijini în dezvoltarea unor servicii menite
să asigure creșterea gradului de răspuns terapeutic pentru
această categorie de beneficiari.
Integrarea socială a tinerilor din centrele de zi sau din
centrele rezidenţiale va fi continuată prin Programul Tineret în
Acţiune, cooperare România – Franţa (partener Centrul Tivoli
din Marsilia). În cadrul acestui program, 12 tineri din România
au efectuat anul trecut un stagiu la Marsilia, iar în acest an
schimbul de tineri va continua printr-un stagiu al tinerilor francezi în România.
În 2010, se are în vedere implementarea unui program
de construire a rampelor la toate intrarile de bloc din sectorul
6, cu prioritate acolo unde au fost identificate persoane cu dizabilităţi care utilizează fotoliu rulant. Aceste rampe vor fi necesare și bătrânilor care se deplasează greu sau părinţilor cu copii
foarte mici deplasabili in cărucior.
În cadrul programului PODCA – Program Operaţional de
Dezvoltare a Capacităţii Administrative va fi finanţat proiectul
« Înfiinţarea Departamentului „Management de Caz” și
implementarea metodei – premiză pentru reducerea perioadei
de livrare/ asistenţă publică pentru copii si adultţ”- Axa Îmbunătăţirea calităţii și eficienţei furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de descentralizare, domeniul de interventie
Îmbunătăţirea calităţii și eficienţei furnizării serviciilor,
operatiunea „Sprijinirea iniţiativelor de reducere a duratei de
livrare a serviciilor publice”.
Proiectul își propune reducerea perioadei de
implementare a măsurilor de protecţie specială și dezvoltarea
capacităţii departamentului de Management de Caz de a derula
activităţi eficiente și adecvate nevoilor copiilor și adulţilor. Prin
acest proeict va fi asigurată o bază materială mai bună
managerilor de caz și se va realiza o formare cu un specialist din
Marea Britanie.

Prin Cererea de Proiecte 4/2009 a fost depus proiectul « Dezvoltarea Capacităţii Administrative de Planificare
Strategică Consiliul Local Sector 6 – „Strategii Europene”
Direcţia Generală de Asistenţă Socială si Protecţia
Copilului” (AXA PRIORITARĂ 1: Îmbunătăţiri de structură și
proces ale managementului ciclului de politici publice, Domeniul
1.1 Îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilor, Operaţiunea
Strategii de dezvoltare locală). Obiectivele acestui proiect sunt:
realizarea unei strategii pe termen lung 5-7 ani a DGASPC
sector 6 și implementarea unui instrument de consultare
publică cu privire la această strategie.
În cadrul Cererii de Proiecte 5/2009 a fost depus spre
finanţare un proiect de formare de personal « FORMARE
PROFESIONALA PENTRU O ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
MODERNĂ” Axa prioritară „Îmbunătăţiri de structură și
proces ale managementului ciclului de politici publice”
Domeniul:1.3
Îmbunătăţirea
eficacităţii
organizaţionale.
Operatiunea: Module de pregătire în domenii ca achiziţiile publice, ECDL, limbi străine, dezvoltarea de proiecte, licitarea și
managementul proiectelor, etc.
În cadrul Cererii de Finanţare 2/2009 a fost depus
proiectul de imbunatăţire a calităţii intervenţiei sociale la nivelul
Serviciilor de Asistentă Socială ( SAS) „SAS 6 - Pentru servicii
mai aproape de cetăţean – Serviciile de Asistentă Socială de
Proximitate SAS Drumul Taberei, SAS Militari, SAS GiuleștiCrăngași” Acest proiect va urmari creșterea capactităţii
administrative a celor 3 servicii de a răpunde adecvat nevoilor
populaţiei celor trei regiuni din sector. Proiectul va presupune
module de formare și reorganizarea celor trei servicii pentru a
fi cât mai operaţionale.
În cadrul proiectului Fundaţiei Pentru Dezvoltarea Societăţii Civile finanţat de programul Norvegian EEGrants, DGASPC
sector 6 este inclus in programul 2010 de formare și consultare
a celor 6 direcţii de asistenţă socială ale sectoarelor care împreună cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului
București vor realiza o strategie sectorială și muncipală de dezvoltare a unor servicii sociale adecvate nevoilor comunităţii.

Direcţia Generală de Asistenţă
Socială și Protecţia Copilului
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În atenţia locatarilor din blocurile sectorului 6,
precum și a reprezentanţilor acestora președinţi/administratori de imobile
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Stimaţi cetăţeni,

Prin această scrisoare supunem atenţiei dumneavoastră o iniţiativă a
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 menită să
ofere sprijin unei categorii sociale defavorizate, pe care avem datoria să o ocrotim.
Este vorba de persoane din jurul nostru care, din diferite motive, fie nu se pot
deplasa fie deţin o capacitate redusă de deplasare. În această categorie intră
persoanele cu handicap locomotor, bătrânii care se deplasează dificil sau mamele
cu căruciorul, oameni pentru care simplul fapt de a ieşi din casă pentru ajunge în
cel mai apropiat loc înseamnă o umilinţă şi un chin. După cum ştiţi, blocul în care
locuiţi a fost proiectat şi construit fără a lua în calcul nevoile acestor oameni,
astfel încât intrarea în imobil nu dispune de nicio rampă de acces. Întrucât, în
foarte multe blocuri locuiesc persoane care au o imperioasă nevoie de această
facilitate, vă propunem să ne fiţi alături într-un program derulat la nivelul
sectorului care vizează dotarea imobilelor cu rampe care să faciliteze, pentru
această categorie de cetăţeni, accesul în şi din scara blocului.
Iniţiativa noastră are de partea ei prevederile legale în vigoare care
stipulează, printre altele, că persoanele cu handicap beneficiază de drepturi la:
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Aşteptăm sugestiile, opiniile
dumneavoastră cu privire serviciile Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Sector 6 sau referitoare la conţinutul acestei publicaţii la :
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locuinţă, amenajarea mediului de viaţă personal ambiant, transport, acces la
mediul fizic, informaţional şi comunicaţional. (art. 6 din Legea nr. 448/2006 din
06/12/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap).
Aşadar, vă solicităm sprijinul în calitate de oameni şi cetăţeni responsabili ai
comunităţii sectorului 6, astfel încât împreună să putem schimba destinele acelor
semeni de-ai noştri pentru care normalitatea este deocamdata doar un vis. Pe
lângă bucuria ce le-o oferim, acest gest venit din partea noastră aduce mai mult
respect şi decenţă în vieţile tuturor locuitorilor comunităţii sectorului 6.
Pe această cale, vă invităm să ne contactaţi pentru informaţii suplimentare
la telefon 0213176311, interior 221, e-mail: dgaspc6@yahoo.com.

Marius Lăcătuş
Director General

