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MAI şi IUNIE – două luni dedicate copiilor şi tinerilor din sectorul 6
De peste 4 ani, Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 organizează pe parcursul lunilor mai şi iunie o serie de evenimente dedicate
cetăţenilor sectorului 6. Evenimentele se adresează cu
precădere copiilor şi tinerilor, dar îi implică şi pe părinţi şi de
ce nu şi pe bunici. Seria manifestărilor debutează cu
tradiţionalul festival împotriva violenţei în şcoli şi licee intitulat
“Tu Alegi!”. Plecând de la ideea că pentru a combate violenţa
în şcoli este necesar să li se ofere copiilor o alternativă,
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Sector 6 a realizat un curs interactiv pentru liceenii din sectorul 6, curs care are ca obiectiv conştientizarea pericolelor la
care sunt expuşi tinerii atât în mediul şcolar, cât şi în grupurile
de cartier. La finalizarea cursurilor, susţinute pe parcursul a 8
săptămâni de către asistenţi sociali şi psihologi cu experienţă
din cadrul DGASPC Sector 6, tinerii participă la un concurs de
proiecte menite să ofere soluţii pentru combaterea violenţei în
şcoală, proiecte prezentate în cadrul festivalului “Tu alegi!”.
Anul acesta festivalul va avea loc în data de 21 mai
2010, în Parcul Moghioroş şi pe lângă concursul de proiecte,
va cuprinde o serie de activităţi artistice şi sportive la care pot
participa toţi ce interesaţi. Vor avea loc concursuri dedicate
liceenilor, şcolarilor şi de ce nu chiar şi prichideilor dornici să li
se alăture celor care deja au desluşit tainele alfabetului.
Bineînţeles pentru fiecare concurs există premii şi surprize
pentru toţi participanţii.
Şi pentru că ziua de 1 iunie este o zi specială pentru
toţi copiii, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Sector 6 pregăteşte copiilor din sectorul 6 evenimentul “1 IUNIE – COPILĂRIE MAGICĂ”, un spectacol maraton
care va cuprinde jocuri, consursuri, tombolă, premii şi multe
surprize artistice. Evenimentul va avea loc de asemenea în
Parcul Moghioroş şi este realizat în parteneriat cu Statul
Major al Armatei Române şi Teatrul de Revistă „Constantin
Tănase”.
Şi pentru că sportul este important pentru copii, vom
continua şi în acest an campoinatul de fotbal „Liga Tinerilor
Fotbalişti”, anul acesta campionatul este parte integrantă a
proiectului „Liga Tinerilor Sportivi”, competiţie ce va cuprinde
pentru prima data un turneu de tenis pentru copii şi

demonstraţii de karate. Primul eveniment din programul
sportiv va avea loc în primul week-end din luna iunie în parcul
Crângaşi.
Şi pentru că a ajuns deja la cea de-a cincea ediţie,
Festivalul de Teatru pentru Copii şi Tineri „La Teatrale cu
Matale”, credem noi unul dintre cele mai iubite proiecte ale
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Sector 6, va reuni şi anul acesta 20 de trupe de copii sub
lumina reflectoarelor. Evenimentul va avea loc la începutul
lunii iunie iar cei interesaţi sunt invitaţi să se inscrie în concurs
la e-mail: dgaspc6@yahoo.com.
Aşadar, pâna la vacanţa mare am pregătit pentru toţi
copiii şi tinerii din sectorul 6, indiferent de preocupări şi
pasiuni multe surprize şi îi aşteptăm alături de noi. Şi după
cum deja s-au obişnuit nu îi vom uita nici pe parcursul
vacanţei mari, perioadă în care îi invităm în „tabăra de
cartier”.
Detalii despre toate programele şi proiectele
dedicate celor mici şi celor mari, cetăţeni ai sectorului 6, veţi
afla la timp din paginile publicaţiei noastre sau accesând
www.asistentasociala6.ro.

Din cuprins:
Centrul socio-medical sector 6 - tratamente medicale gratuite şi subvenţionate, Managementul de caz - un
beneficiu pentru cetăţenii aflaţi în dificultate, “Fii un Star, Fii Voluntar!”

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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Jurnal de bord

Se spune despre
marinari că au
două
mari
cusuri: băutura
şi femeile. Aşa
că nu m-am
putut abţine să
nu-l întreb pe dl.
Dinescu
dacă
poveştile marinăreşti ascund
adevărul sau din
contră, îl prezintă suav într-o
manieră acceptabilă. Am aflat că deşi nu aveau voie să consume alcool, fiecare marinar
venea cu provizii proprii. În general, comandanţii ştiau că în câteva
zile proviziile se epuizează şi apoi rămâne la imaginaţia marinarilor,
producţia de alcool. Reţetele diferă, dar cea mai uzitată este
“matrafoxul”, fiind o combinaţie de zahăr ars şi alcool aproape pur,
sau “coco-fifi” cum îi spune dl Dinescu.
Legat de alcool, dl Dinescu îşi aminteşte de o povestioară
când unul dintre comandaţii altei nave, presat de nevoia echipajului de
euforie, a îmbibat filtrele de la aer condiţionat cu ţuică, aşa că pe navă
plutea un iz bucolic. Povestea a circulat multă vreme în folclorul marinăresc, de altfel plin de istorisirii dintre cele mai amuzante şi care
uneori sfidează verosimilul.
„După Djibouti am traversat Ecuatorul. De Sfântul Ion, pe 8
ianuarie 1979, s-a întâmplat. Auzisem despre un ritual prin care cei care
traversau pentru prima oară Ecuatorul primeau un fel de botez al mării şi
erau declaraţi LUPI DE MARE. În felul acesta ţi se recunoştea de către
colegii de breaslă, faptul că eşti cu adevărat marinar. Aşa că, după ce am
trecut Ecuatorul, ne-am trezit luaţi pe sus, cei 4-5 colegi care eram în
postura asta, şi bărbieriţi cu ulei şi cu vaselină, măscăriţi, în ţipete şi urarele
echiapajul, de ziceai că cine ştie ce drăcovenie s-a aciuit prin vapor, apoi ne
-am adunat pe puntea principală. Acolo băieţii imporvizaseră un fel de
pişcină, adică nişte bucăţi de scândură aşezate în forma unui dreptunghi şi
o prelată impermeabilă, care să ţină apa. Au aruncat în ea câteva găleţi cu
apă din ocean şi ne-au aruncat în ea, chiuind şi ţopăind prin jurul nostru!
Comandantul ne-a servit celebrul pahar cu votcă şi apă de mare la finalul
ritualului, pe care a trebuit să-l sorbim dintr-o înghiţitură. Apoi am primit o
diplomă prin care ne obligam să aducem, în fiecare port, ofrande lui
Bachus şi zeiţei Venus. După aceea ne-au trebuit vreo 4 ore ca să
curăţăm toată mizeria!”
Au mers încă 18 zile. Apă cât vezi cu ochii, iar mintea ştie
că pe o rază de câţiva zeci de km, nu există picior de pământ şi asta te
poate înfricoşa. Oceanul te face să te simţi mic, neînsemnat, umil,
inutil şi dacă nu te-mprieteneşti cu el, te domină fără nicio şansă. Apoi
înveţi să-l cunoşti, să-i citeşti semnele, să comunici cu el şi deveniţi
prieteni pe viaţă. Din păcate viaţa omului este doar o adiere de vânt
pentru el iar prietenia pe care o oferă durează cât planeta. Pe toată
durata traversării au întâlnit doar o singură navă, undeva în depărtare.
După încă câteva zile apar timid primele moviliţe de
pământ, mici stânci care prevestesc apropierea de pământ. Ştii că te
apropii de uscat atunci când apar în apă alge, bucăţi de lemn şi păsări.
Apoi insulele devin din ce în ce mai numeroase şi desfăşurate pe
porţiuni din ce în ce mai mari. Culorile sunt uimitoare, iar vegetaţia
are cele mai neobişnuite forme. După zile întregi de albastru, un
firicel de iarbă răsărit pe un ciot de stâncă poate să fie cea mai mare

bucurie a unei zile. Este dificil de navigat printre insule, pentru că apa
are adâncimi înşelătoare şi poţi foarte uşor eşua.
Următorul port important era Jakarta. Erau posibile mai
multe rute până acolo, însă spiritul de aventură şi poate nebunia
tinereţii, i-au făcut s-o aleagă pe cea mai periculoasă: „Ne-am hotărât
să vedem şi vulcanul Krakatau, despre care auzisem atâtea şi toate rele.
Era undeva la intrarea în strâmtoarea Sunda, iar zona era cunoscută, nu
doar pentru furia vulcanului, ci şi pentru că era o crescătorie de scoici, între
multele insule care se ivesc din ocean. Practic apa era plină de nişte cutii
mari, din plasă, cam de 1 metru, în care erau ţinute în apă scoici pentru
producţia de perle. Aici apa este puternic mineralizată, ca urmare a
erupţiilor vulcanului. Din când în când venea cineva şi verifica mărimea
perlelor, desfăcând câte o scoică. Se spunea că cel mai vestit comerciant de
perle era un japonez. Sunda este o strâmtoare puţin uzitată, de teama
vulcanului şi a mulţimilor de scoici crescute pentru perle.”
Cât priveşte apariţia acestei zone vulcanice atât de
intensivă, se pare că în urmă cu mii de ani, s-a format un munte cu
formă conică, cu baza de aproximativ 6 km în diametru, cea mai mare
parte fiind sub nivelul mării. Izvoare japoneze descriu o erupţie
colosală a vulcanului Krakatau, care a avut loc în anul 416 î.Hr. (după
unii cercetători, a avut loc în 535 î.Hr.). Erupţia se estimează a fi fost
o explozie care a echivalat cu detonarea a 400 de megatone de TNT
sau 20.000 de bombe atomice de tipul celei de la Hiroshima. Erupţia
violentă a distrus muntele iniţial şi a format o căldare submarină cu un
diametru de 7 km. Patru zone ale acestui munte s-au ridicat la
suprafaţă formând 4 insule mici: Sertung în nord-vest, Lang şi Polish
Hat (sau Panjang) în nord-est şi Rakata în sud-est. Activitatea vulcanică
din aceasta zonă a ridicat la suprafaţa apei încă două vârfuri,
Poeboewetan
(Pubuuetan) şi
Danan, care sau unit cu
Rakata şi au
format
o
insulă
Krakatau - cu
dimensiunea
de
5
km
lăţime şi 9 km
lungime.
Piscurile erau
aliniate
în
direcţia nordsud, culmea
Poeboewetan la
nord
şi
culmea Rakata în sudul insulei.
Jakarta este capitala Indoneziei, situată în nord-vestul insulei Java, la gura de
vărsare a fluviului Liwung în Golful Jakarta, cu o populaţie de 8.389.443 de
locuitori. Portul maritim Tanjungpriok (construit în anii 1883-1886) este
situat la circa 10 km de oraş. Jakarta este principalul centru politic,
administrativ, comercial, financiar şi industrial al ţării şi un important nod de
comunicaţii. Posedă aeroportul Kemajoran. Sunt dezvoltate industriile de
siderurgie, construcţii navale, prelucrare a cauciucului şi lemnului, pielărie
(încălţăminte), montaj de automobile, produse alimentare (ceai), textile,
tăbăcării. Este un centru cultural (11 universităţi; academie de ştiinţe; muzee)
şi are o poligrafie, o catedrală romano-catolică (secolul 17), moscheea Istiqlal,
galerii de artă, institute de oceanografie, economie, cercetări industriale şi
sociale. Posedă de asemenea cel mai mare stadion al Asiei şi numeroase
parcuri.
Krakatau este un celebru vulcan activ. Situat pe insula Krakatau, în strâmtoarea Sunda, între insule din Java şi Sumatra măsoară 813 m. Krakatoa si
insulele inconjuratoare s-au format în anul 416 d.Ch., în urma altui cataclism.
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Înfiinţarea Departamentului „Management de Caz”
şi implementarea metodei – premiza pentru reducerea perioadei de livrare/
asistenţă publică pentru copii şi adulţi
De multe ori, în cadrul sistemului de asistenţă socială
procesul de adoptare a deciziei, de evaluare a dosarelor, de
investigare a condiţiilor prevăzute de lege pentru acordarea
serviciilor este întarziat de lipsa unor metodologii clare pentru
instrumentarea cazurilor care sa conducă la elaborarea unor planuri
de management de caz consistente, adecvate, cu obiective clare. Pe
de altă parte, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Sector 6 a urmărit întotdeauna eficientizarea serviciilor
acordate cetăţenilor şi imbunătaţirea calităţii aceastora cu atât mai
mult cu cât destinatarii acestor eforturi sunt oameni aflaţi în situaţii
delicate,

a căror viaţă a întâlnit un moment de cumpănă. Este

necesar să precizăm aici

faptul că asistenţa socială la nivel

instituţionalizat nu are în ţara noastră o tradiţie, deci nici modele de
bună practică unanim recunoscute. Întelegem că acest domeniu
rămâne deschis pionieratului şi ca orice iniţiativă poate însemna un
privesc un anumit caz social. Prin înfiinţarea acestei noi structuri,

pas înainte.

Prin proiectele sale din ultimii ani, Direcţia Generală de deciziile adoptate vor respecta principiul celerităţii, iar informaţiile
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 a implementat idei despre beneficiar vor circula mult mai rapid între toate structurile
noi, atât în ceea ce priveşte paleta serviciilor destinate beneficiarilor, implicate.

S-ar

rezolva

astfel

şi

problema

comunicării

cât şi restructurarea instituţiei şi instruirea permanentă a interdisciplinare, în prezent toţi cei care intervin în asistenţa
personalului. Şi la nivelul instituţiei noastre, problema complexă a beneficiarilor nefiind interconectaţi.
fluxului de informaţie şi a operativităţii în gestionarea cazurilor

Elaborat de specialiştii noştri, proiectul îşi propune

sociale care solicită măsura de protecţie, atât pentru adulţi cât şi reducerea perioadei de livrare a serviciilor de asistenţă publică şi
pentru copii, a devenit tot mai acută, iar repartiţia rolurilor şi a eficientizarea managementului cazurilor de copii şi adulţi în procesul
competenţelor pentru rezolvarea acestora impune tot mai acut de luare a deciziilor, în conformitate cu drepturile acestora
ideea unei noi structuri de organizare a activităţii.
Analiza efectuată la nivelul sectorului 6, precum şi
indicaţiile din plan legislativ,

prevăzute de lege.
Proiectul a fost înaintat spre finanţare Fondului Social

au condus la elaborarea proiectului European, axa Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor

Înfiinţarea Departamentului „Management de Caz şi publice, cu accentul pus pe procesul de descentralizare, în luna februarie
implementarea metodei – premiza pentru reducerea a anului 2009. În urma aprobării sale, programul a primit o finanţare
perioadei de livrare/ asistenţă publică pentru copii şi din partea UE – 370 966, 00 lei, contribuţia din Fondul Social
adulţi”, o structură unică, abilitată să gestioneze ansamblul European reprezentând 363 546,68 lei (98%), contribuţia DGASPC
măsurilor de protecţie acordate tuturor categoriilor sociale din Sector 6 fiind de 7419, 32 (2%).
comunitate. În cadrul acestei structuri, managerul de caz este
profesionistul, persoana unica abilitată în a lua toate deciziile care

(continuare în pagina 6)
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Centrul socio-medical - tratamente medicale gratuite şi
subvenţionate pentru cetăţenii sectorului 6
Aşa cum am anunţat în numărul precedent al
publicaţiei noastre, Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului sector 6 a inaugurat în luna
martie a.c. un centru socio-medical destinat cetăţenilor
sectorului 6. Noul centrul funcţionează în parteneriat cu
Asociaţia AHAVA şi este alcătuit dintr-un cabinet
stomatologic şi un cabinet oftalmologic care oferă
asistenţă medicală de specialitate, gratuită sau parţial
subvenţionată, pentru persoane cu dificultăţi financiare.
Iniţiativa instituţiei noastre a fost binevenită, căci
în primele două săptămâni de la inaugurare Centrul socio
-medical a fost vizitat de un număr de 48 de persoane,
care au solicitat şi au beneficiat de tratamente gratuite
sau subvenţionate.

persoanele cu un venit situat între 706 lei/membru –

Doamna D, aflată printre primii beneficiari, ne-a declarat:

1.000 lei/membru vor achita 30% din costuri;

“Când am aflat despre cele 2 cabinete am fost un pic

persoanele cu un venit situat între 1.001 lei/membru

neîncrezătoare, dar am zis să incerc. Nu îmi pot permite

– 1.500 lei/membru vor achita 50% din costuri;

să plătesc la un cabinet particular.

persoanele cu un venit situat între 1.501 lei/membru

Nu mă aşteptam la atâta amabilitate din partea
personalului. Cele două cabinete sunt

servicii medicale gratuite;

– 2.000 lei/membru vor achita 70% din costuri;

dotate cu persoanele cu un venit de peste 2.000 lei/membru vor

aparatură nouă, care reduce disconfortul consultaţiei şi al achita costurile integral.
tratamentului propriu-zis. Pentru mine, o pensionara cu

Sunt aşteptate pentru a trece pragul noului

venituri modeste, această iniţiativă înseamnă un ajutor centru persoane din categorii sociale defavorizate. Avem
nesperat”.

în vedere copii beneficiari de servicii sociale în cadrul

Serviciile medicale de specialitate pentru persoanele D.G.A.S.P.C. sector 6, copii din centre de zi, copii aflaţi în
defavorizate

plasament familial, copii din apartamente sociale sau

se acordă în care provin din familii defavorizate, cu un risc crescut de
funcţie

de marginalizare

venitul

pe adresează

membru

de persoanelor cu dizabilităţi, sau beneficiare de ajutor

socială.

persoanelor

Serviciile
adulte

medicale
aflate

în

se

mai

dificultate,

familie, după social ori de alte forme de sprijin social. Nu au fost
cum

ur- excluse nici persoanele/familiile cu risc crescut de

mează:

marginalizare socială, fără locuinţă, care au nevoie de

persoanele

suport specific şi intervenţie interdisciplinara. O alta

cu un venit categorie de beneficiari o reprezintă persoanele vârstnice
de până la care sunt instituţionalizate în cadrul Complexului de
705

lei

/ Servicii Sociale “Sf. Nectarie” sau care trăiesc în

membru

de comunitatea locală a sectorului 6 şi necesită acordarea

familie

vor unor măsuri de protecţie socială.

beneficia se

ANUL

III,

NUMARUL

19
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Centrul socio-medical - tratamente medicale gratuite şi
subvenţionate pentru cetăţenii sectorului 6
Pentru a avea acces la
serviciile
Centrului
Socio-medical,
solicitanţii trebuie să
aibă domiciliul legal şi
în fapt pe raza
sectorului 6.
Procedura de înscriere
începe cu o cerere
formulată în scris de
către persoana sau a
reprezentantului legal/
aparţinător
pentru
acordarea
de
tratamente medicale stomatologice/oftalmologice, care se
va face la Centrul Socio-medical, situat în incinta

Daca acesta este pozitiv, urmează acordarea asistenţei
medicale propriu-zise pentru adulţi şi copii, după caz.
Serviciile medicale se vor acorda conform programului
zilnic stabilit la nivelul cabinetului, agendei de lucru pe
care o va realiza echipa medicală, care va avea în vedere
şi anumite intervenţii în regim de urgenţă în funcţie de
cazuistică.
In ceea ce priveşte prescrierea medicaţiei,
pacienţii vor beneficia de reţete farmaceutice pentru
igienă şi recuperare.
*Serviciile medicale stomatologice care implică
intervenţii de chirurgie oro – maxilo – facială vor presupune costuri suplimentare, în funcţie de tipul şi complexitatea intervenţiei, fiind incluse la categoria de cheltuieli
neprevăzute şi nu vor depăşi 10% din costul total al tratamentului.
Monitorizarea pacienţilor se va realiza pentru
pacienţii în tratament de către echipa medicală, iar fiecare pacient va avea un dosar medical personal în care
informaţia va fi consemnată sub incidenţa principiului

Complexului de Servicii Sociale “Sf. Nectarie” sau la
sediul D.G.A.S.P.C. sector 6 - Serviciul Ajutor Social
(Adresa : Drumul Sării nr. 2); urmează apoi consilierea
informativă a solicitantului (şi a familiei, reprezentantului
legal) cu privire la modul şi condiţiile de acordare a confidenţialităţii.
serviciilor medicale stomatologice care se va face la
Acte necesare pentru acordarea de servicii
sediul Cabinetului de stomatologie/oftalmologie sau la medicale stomatologice:
sediul D.G.A.S.P.C. sector 6 - Serviciul Ajutor Social. În cerere din partea persoanei/aparţinător/reprezentant lecazul în care cererea şi actele doveditoare au fost
depuse la cabinetul de stomatologie/oftalmologie, se va
sesiza Serviciul Ajutor Social în scopul realizării evaluării
situaţiei sociale a solicitantului; aceasta se efectuează de
către personalul desemnat din cadrul Serviciului Ajutor
Social, în baza solicitării persoanei. Selectarea
beneficiarilor se face în funcţie de concluziile anchetei
sociale efectuate şi de criteriile medico-sociale stabilite.
Ulterior, se va realiza intervenţia primară ce constă în
evaluarea stării de sănătate de către echipa medicală de
la nivelul cabinetului stomatologic/oftalmologic. Informaţia
medicală va fi înregistrată într-un registru specific al
pacienţilor. În baza evaluării se va decide dacă copiii sau
persoanele adulte vor fi integrate într-un program de
intervenţie medicală specifică precum şi într-un program
de monitorizare. De asemenea, cazurile care necesită
anumite abordări complementare vor fi orientate către
serviciile de asistenţă socială. Procedura continuă cu
întocmirea dosarului social şi medical pentru persoanele
care au solicitat servicii medicale care presupun
gratuitate sau reducere a costurilor. În următoarea etapă
se formulează răspunsul şi se înaintează solicitantului.

gal, prin care să solicite acordarea de servicii medicale
stomatologice;
copie act de identitate solicitant;
acte doveditoare privind veniturile realizate de solicitant şi
de ceilalţi membri ai familiei: adeverinţă salariat/talon
pensie/talon şomaj /etc. În cazul în care unul din membri
familiei nu realizează niciun venit se va prezenta adeverinţă eliberată de către Administraţia Finanţelor Publice a
Sectorului 6.
Serviciile oferite la cabinetul stomatologic sunt: terapie,
chirurgie, implantologie, ortodonţie şi estetică dentară, iar
programul de lucru este de luni până vineri, între orele
9.00 – 20.00.
Cabinetele funcţionează în incinta Complexului de Servicii Sociale Sf. Nectarie, situat în Bd. Uverturii nr. 81, din
cartierul Militari, iar detalii pot fi obţinute la Serviciul Ajutor
Social al DGASPC, tel. 021/410.30.20 sau direct la cabinetele medicale, tel. 021/569.10.33, int. 419. Informaţii
suplimentare referitoare la serviciile acordate se pot găsi
pe site-ul www.asistentasociala6.ro.
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Înfiinţarea Departamentului „Management de Caz”
şi implementarea metodei – premiza pentru reducerea perioadei de livrare/ asistenţă
publică pentru copii şi adulţi
(continuare din pagina 3)
Managerul de caz este profesionistul care
În cadrul proiectului vor fi selectaţi, din elita

asigură coordonarea activităţilor de asistenţă socială

profesioniştilor din instituţie, 16 funcţionari publici cu studii
universitare socio-umane care au experienţă de minim 5 ani în
servicii

sociale,

aşa

cum

prevede

standardul

pentru

managementul de caz.
Pentru coerenţa la nivel instituţional, vor mai participa

şi protecţie specială desfăşurate în interesul superior
al copilului/adultului aflat în dificultate, având drept
scop elaborarea şi coordonarea activităţilor de

la cursuri de pregătire în eficienţa managementului de caz 16 şefi

întocmire şi implementare a planului individualizat

de servicii din DGASPC sector 6. Doi reprezentanţi ai ANPDC

de protecţie pentru copiii/adulţii care urmează să

(Ministerul Muncii) vor contribui la implementarea acestui

beneficieze de o măsură de protecţie specială.

program.
Derulat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia

Copilului Sector 6 pe o perioadă de 14 luni, proiectul este cofinanţat
din Fondul Social European şi vizează implementarea metodei
managementului de caz la nivelul serviciilor de asistenţă socială oferite
cetăţenilor, dar mai ales urmăreşte reducerea perioadei de livrare a
acestora.
Activităţile proiectului cuprind 3 sesiuni de formare în
domenii precum managementul de caz în protecţia copilului şi
adulţilor, dezvoltare durabilă si egalitatea de şanse.
Sesiunile de formare însumează 48 de ore şi sunt susţinute de un
formator cu experienţă din Marea Britanie. Totodata, în urma
sesiunilor de formare, participanţii vor elabora un ghid de bune
practici cu privire la implementarea metodei managementului de caz
la nivelul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Sector 6.
Pentru o mai buna întelegere a metodei, managementul de
caz va funcţiona astfel: fiecare copil/adult care necesită o măsura de
protecţie (plasamentul copilului sau internarea într-un centru de
îngrijire în cazul adulţilor) se va afla în grija unei echipe
multidisciplinare (asistent social, psiholog, educator, medic) echipa
coordonată de o singură persoană, managerul de caz, care va urmări
traseul beneficiarului până la depăşirea situaţiei de criză în care se află,
până la reabilitarea şi reintegrarea socială a acestuia.

PAGINA
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Ajutoare şi premii acordate cetăţenilor în luna aprilie
Cei 68 de beneficiari ai

În zilele de 27, 28 şi 29 aprilie 2010, la

ajutorului social pentru luna martie

sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială

2010 au primit în perioada de 26 -

şi Protecţia Copilului Sector 6, situat în str.

29 aprilie 2010 drepturile băneşti.

Cernişoara nr.38-40, au fost invitate 50 de

Suma totală pentru plata ajutorului

cupluri pentru a ridica premiul de fidelitate

social pentru luna martie se ridică la

pentru peste 50 de ani de căsnicie.
În cadrul unui proiect demarat de Direcţia Generală de

11785 lei.
13

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, cu scopul stimulării

persoane dintre cei 16 solicitanţi apţi

familiei şi conştientizării importanţei stabilităţii în cuplu, cele mai stabile

de muncă au efectuat orele de

cupluri din sectorul 6 primesc, o singură dată, premiul în valoare de

muncă

500 lei şi o diplomă pentru cei peste 50 de ani de când formează o

Pe

parcursul

în

lunii

folosul

martie,

comunităţii,

celelalte 3 persoane, care nu s-au
prezentat la lucru,

pierzând acest

familie.
De la începutul proiectului, din anul 2007, peste 2000 de
cupluri longevive din sector au fost rasplătite cu „premiul de fidelitate”.

drept.

În perioada 20 - 27 aprilie 2010, un număr de 90 de tineri insurăţei s-au prezentat la sediul DGASPC Sector 6
pentru a-şi ridica primele de căsătorie.
Pentru a intra în posesia celor 200 de euro, sumă ce se acordă
doar persoanelor aflate la prima căsătorie, este necesar ca tinerii să solicite
în termen de 30 de zile de la data oficierii căsătoriei acordarea sprijinului
financiar la constituirea familiei la sediul Direcţiei Protecţie Socială situat în
str. Drumul Sării nr.2.
Totodată, se poate solicita plata primei de căsătorie prin cont
bancar cu condiţia ca la depunerea cererii de acordare, solicitanţii să
prezinte un extras de cont.

Alte 122 de persoane din
În perioada 14-19 aprilie

sectorul 6 au primit, în perioada 26 -

2010, peste 300 de mămici din Sec-

29

torul 6 au primit alocaţia pentru nou-

ajutorului pentru încălzirea cu lemne,

născuti, în valoare de 230 lei, de la

cărbuni

casieria Direcţiei Generale de Asis-

pentru luna februarie.

aprilie

tenţă Socială şi Protecţia Copilului
Sector 6, situată în str. Cernişoara nr. 38-40 (zona Piaţa Gorjului)..

şi

2010,

suma

combustibili

aferentă

petrolieri

Suma totală se ridică la
4487 lei.

Tot în zilele menţionate, mămicile au ridicat şi contravaloarea trusoului în valoare de 150 lei pentru fiecare copil.
Plăţile pentru alocaţie şi trusou se fac pe baza buletinului/cărţii de
identitate a mămicii şi a certificatului de naştere al copilului, în original.

Mai multe informaţii despre ajutoarele acordate cetăţenilor - www.asistentasociala6.ro

"FII UN STAR, FII VOLUNTAR!"

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului
Sector 6

Fundaţia

Principesa

Margareta

a

Director General- Marius
Lăcătuş

României şi Direcţia Generală de Asistenţă

Direcţia Economică
Director General Adjunct Gabriela Schmutzer

organizat în data de 23 aprilie 2010, între orele

Socială şi Protecţia a Copilului Sector 6, au

11.00-15.00, în Parcul Drumul Taberei ( în zona
Foişorului), evenimentul de promovare a volun-

Sediul Central:
Adresa: Str. Cernişoara nr.
38-40;
Telefon/Fax: 021/7457237;
021/7456229
Web site:
www.asistentasociala6.ro
E-mail:
dgaspc6@yahoo.com
Staţie RATB: Gorjului, Linii:
61, 62, 136, 137, 236, 336;
Staţia de Metrou –
Gorjului

tariatului şi a serviciilor sociale oferite de către
organizaţiile non-guvernamentale şi instituţiile
publice din sectorul 6, Bucuresti.
La eveniment au participat 8 organizaţii nonguvernamentale care activează în domeniul social,
din sectorul 6 şi voluntari. Pe parcursul zilei, fiecare organizaţie a realizat activităţi de promovare
a serviciilor oferite, activităţile vizând atragerea
de voluntari în programele de asistenţă socială
(atelier de creaţie, momente artistice, sportive

Direcţia
Protecţie Socială

etc.).
de păpuşi, modelaj în lut, dans medieval,

Director General Adjunct Alina Simion

toate realizate de voluntari şi beneficiarii ser-

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

soane cu handicap).

Direcţia Protecţia Copilului
Director General Adjunct Nicolae Gorunescu
Adresa: Aleea Ţibleş nr. 64,
sector 6
Telefon/Fax: 021/3176311;
021/3176312;
Metrou - Crângaşi
Staţie RATB: Aleea Ţibleş;
Linii: 635

mai multe organizaţii si cât mai mulţi voluntari

viciilor sociale (copii defavorizaţi, bătrâni, per-

Acţiunea face parte din programul Săptămâna Naţionala a Voluntariatului (19-25
aprilie 2010) derulat de 9 ani de PRO VOBIS
– Centrul Naţional de Voluntariat şi este un
eveniment naţional menit sa mobilizeze cât

care sa contribuie la dezvoltarea comunităţilor
lor şi să atragă sprijinul celorlalţi pentru activitatea voluntarilor şi recunoasterea meritelor
voluntarilor.

www.asistentasociala6.ro
Voluntarii mai mici sau mai mari prezenţi

Sediul central

în parc s-au alăturat “veteranilor”, printre momentele pregătite de
organizatori

nu-

mărându-se teatru
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