Oamenii sunt grija noastră!
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O administraţie publică modernă în sectorul 6
Îmbunătăţirea serviciilor sociale acordate categoriilor defavorizate este un deziderat

Publicaţia ASISTENŢĂ
SOCIALĂ 6, buletin
informativ al Direcţiei
Generale de Asistenţă
Socială și Protecţia
Copilului Sector 6, apare
lunar și se distribuie
GRATUIT cetăţenilor.

permanent la nivelul adiminstraţiilor locale. Una din componentele acestui proces o constituie
perfecţionarea personalului implicat, direct sau indirect, în activitatea de asistenţă socială. Prin
contribuţii de la bugetul local, această componentă a fost urmărită permanent la nivelul
sectorului 6. În contextul crizei economice pe care o traversăm, în ultima perioadă atenţia
instituţiei noastre s-a îndreptat către alte surse de finanţare. Am reuşit astfel să obţinem
finanţare europeană pentru proiectul „Formare profesională pentru o administraţie publică
modernă”, cofinanţat din Fondul Social European şi

implementat în cadrul axei prioritare

„Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice”, domeniul
de intervenţie „Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale”, operaţiunea „Module de pregătire
în domenii ca achiziţiile publice, ECDL, limbi străine, dezvoltarea de proiecte, licitarea şi
managementul proiectelor”.

continuare în pagina 4
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Sub acest generic continuă seria întâlnirilor literare ale Danielei Dumitrescu, psiholog în cadrul
Complexului de Servicii Sfântul Nectarie, cu beneficiari care trăiesc în acest complex, oameni pe care
viaţa i-a adus în apropierea noastră.
In sfârşit Singapore. Singapore a fost
oraşul care l-a impresionat cel mai mult. Singapore
este format din 63 de insule, inclusiv Singapore-ul
continental. Există două conectări făcute de om la
Johor, precum şi Tuas Second Link în vest.
Insulele Jurong, Pulau Tekong, Pulau Ubin şi
Sentosa sunt cele mai mari din multele insule mici

din Singapore. Cel mai înalt punct natural din
Singapore este Bukit Timah Hill, la 166 m. La sud
de Singapore, în jurul gurii de la Singapore River
şi ceea ce este acum la Downtown Core, era în
trecut singura zonă urbană cu concentraţie mare
de locuitori, în timp ce restul terenului era fie
vegetaţie sud-tropicală fie era utilizat pentru
agricultură. Din anii 1960, guvernul a construit
noi cartiere de oraş în împrejurimi, teritoriul
devenind un peisaj urban construit în întregime.
Grădina Botanică din Singapore, o
grădină botanică de 67,3 ha din Singapore care
include Grădina Naţională a Orhideelor, ce
conţine o colecţie de peste 3000 de specii de
orhidee, de altfel, aproximativ 23 de procente din
suprafaţa Singapore-ului constă în pădure şi
rezerve naturale.
Singapore are în curs de desfăşurare
proiecte de îmbunătăţiri funciare cu sol obţinut
din propriile dealuri, de pe fundul mării, şi ţările
vecine. Ca rezultat, Singapore a crescut de la o
suprafaţă 581,5 km², în anii 1960, la 704 km² în
prezent, şi poate creşte cu încă 100 km² până în
2030. Uneori, proiectele de îmbunătăţiri funciare
implică unificarea unora dintre insulele mici, în
scopul de a forma o insulă mai mare sau mai multe
insule funcţionale, exemplu fiind cazul Insulei
Jurong. Singapore nu respectă ora de vară şi nu
schimbă vara fusul orar. Lungimea zilei este
aproape constantă de-a lungul anului din cauza
localizării ţării foarte aproape de Ecuator.
“In Singapore am stat 2 zile, un oraş
foarte modern, unde nu existau treceri de pietoni,
ci doar pasarele acoperite şi cu aer condiţionat.
Clima era foarte umedă (un grad nord Ecuator),

mi s-a părut mai modern decât New Yorkul, în
care am stat 14 ani, dar asta este o altă poveste.
Este un oraş aglomerat şi deşi nu m-a interesat
niciodată să rămân, ştiu că autorităţile nu dădeau
viză decât dacă aveai studii superioare. Acolo a
fost locul de făcut cumpărături, iar maniera în
care eram primit în magazine era absolut specială.
Cum
intrai,
o
graţioasă domnişoară,
te poftea să te aşezi şi
te servea fie cu ceai,
fie cu Pepsi, în
funcţie de preferinţa
ta. Apoi, după ce-ţi
trăgeai
sufletul,
începeau să vină
vânzătorii să te îmbie
cu marfa.”
Nu-şi mai aminteşte
ce a cumpărat, în
afară de nişte blugi,
un radiocasetofon şi
un set de casete cu
Elvis, care tocmai
murise şi era în mare
vogă! Cert este că a
cheltuit bani în
avans. Cât priveşte banii, în fiecare zi de voiaj
primeau diurnă 1,55 dolari, primeau banii în port
– “ne-am calculat câte zile mai aveam de mers şi
am cerut banii în avans”. Mai primeau salariu
1200 lei (pe care dl Dinescu îi trimitea direct
acasă), pe care ţi-l puteai ridica odată când te
întorceai în portul de îmbarcare, plus alocaţia de
hrană: pentru primele 10 zile – primea 20 lei,
următoarele zile 10 lei şi 1 dolar/zi, iar pentru
depăşiri se primeau 2 dolari pe zi. Cum era cu
depăşirile? Fiecare navă când pleca urma o
planificare, dar de regulă planificările erau făcute
suficient de relaxant, pentru a se evita depăşirile.
Pe lângă toate acestea exista o sumă 10
$ de protocol pentru fiecare port în care nava

acosta, pentru ca comandantul să poată onora
oficialităţile portuare.
Insă Singapore rămâne legat de sufletul
lui şi prin frumoasele domnişoare, care reuşeau
dintr-o privire, precum o gheişă, să sucească
minţile unui bărbat. Îşi aminteşte amuzat de un
astfel de moment, când trecea prin faţa lui o
chinezoaică, “frumoasă ca un bibelou de porţelen”
şi urmărind-o cu privirea lung, a dat cu nasul întrun stâlp!

SINGAPORE
Port Kelang a fost ultimul port de
încărcare, unde s-a încărcat cauciuc şi anvelope
pentru utilaje grele făcute din cauciuc natural.
Erau mult mai rezistente decât celelalte. La
întoarcere au navigat spre nord, prin strâmtoarea
Malaka şi au forţat un pic trecerea ca să rămână
insula Banka în spate, pentru că Krakatoa
răbufnise niţel şi s-au temut de un eventualul val
seismic. Dacă treceau de insulă, valul seismic s-ar
fi cionit de ea şi astfel pierdea din intensitate.
Călătoria spre ţară a durat 21 de zile,
fără peripeţii. De acum, multe din tainele mării
fuseseră dezgolite, aşa că se întoarcea în ţară ca
marinar cu experienţă, un adevărat lup de mare.
În amintirile d-lui Dinescu, această experienţă are
un loc special, pentru că o consideră ca pe un drum
iniţiatic, un prim pas important într-o carieră care
a mai durat câţiva ani. Au urmat alte şi alte
călătorii, valuri şi furtuni ale vieţii, iar destinul a
acostat adesea în porturi nebănuite.
Ne despărţim de poveste liniştit şi
parcă se aude, de undeva, de departe un ecou
albastru: “Vânt bun la pupa, marinare!”
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Un nou centru socio-medical destinat
persoanelor defavorizate din sectorul 6
continuare din pag. 1

Centrul socio-medical vine în sprijinul persoanelor cu venituri reduse şi le asigură acestora tratamente
stomatologice şi oftalmologice gratuite sau subvenţionate, tarifele fiind calculate în funcţie de veniturile beneficiarilor.
Serviciile medicale oferite sunt:

Oftalmologie; Consultaţii oftalmologice cu dioptron, prescripţii oftalmologice, prezentarea unei game largi de rame
şi lentile. Intervenţii chirurgicale pentru: cataractă,
corecţia strabismului la copii şi adulţi, tumori oculare şi
perioculare.
Stomatologie;

Terapie – Odontologie,
Protetică, Chirurgie oro-maxilo-facială.

Endodonţie,

Serviciile medicale de specialitate pentru persoanele
defavorizate se acordă în funcţie de venitul pe membru de
familie, după cum urmează:
- persoanele cu un venit de până la 705 lei/membru de
familie vor beneficia de servicii medicale gratuite;
- persoanele cu un venit între 706 – 1.000 lei/membru vor
achita 30% din costuri;
- persoanele cu un venit între 1.001 – 1.500 lei/membru vor achita 50% din costuri;
- persoanele cu un venit între 1.501 – 2.000 lei/membru vor achita 70% din costuri;

Primele două cabinete socio-medicale destinate persoanele cu venituri mici din sectorul 6 au fost date în folosinţă
începând cu luna martie 2010, în cadrul Proiectului “Centrul socio-medical” iniţiat de Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia AHAVA. De la deschiderea centrului, peste 600 de
persoane au solicitat şi au primit tratamente gratuite sau subvenţionate, 300 de persoane beneficiind de servicii
stomatologice,
tratamente

iar

restul

de

oftalmologice.

consultaţii

şi

Cabinetele

funcţionează în incinta Complexului de Servicii
Sociale „Sf. Nectarie”, situat în Bd. Uverturii nr.
81, din cartierul Militari.

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.

O administraţie publică modernă în sectorul 6

UNIUNEA EUROPEANĂ
Fondul Social European

GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Administraţiei şi
Internelor

Inovaţie în administraţie
Programul Operaţional
"Dezvoltarea Capacităţii
Administrative"

Proiectul pentru care am obţinut finanţare se numeşte „Formare profesională pentru o administraţie publică
modernă”, este cofinanţat din Fondul Social European şi implementat în cadrul axei prioritare „Îmbunătăţiri de structură
şi proces ale managementului ciclului de politici publice”, domeniul de intervenţie „Îmbunătăţirea eficacităţii
organizaţionale”, operaţiunea „Module de pregătire în domenii ca achiziţiile publice, ECDL, limbi străine, dezvoltarea de
proiecte, licitarea şi managementul proiectelor”.
Valoarea totală a proiectului se ridică la valoarea eligibilă 892.932,00 lei, contribuţia din Fondul Social European
reprezentând 875,073.36 lei (98%), contribuţia DGASPC Sector 6 fiind de 17858, 64 (2%).
Obiectivul general al PODCA este acela de a contribui la crearea unei
administraţii publice mai eficiente şi mai eficace în beneficiul socio-economic al
societăţii româneşti.
Scopul proiectului este pregătirea profesională a personalului din cadrul
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului – Primaria Sectorului
6 Bucureşti, în domenii cheie, care vor sprijini îmbunătăţirea capacităţii
organizatorice şi implementarea politicilor publice la nivel local, respectiv a
„Programului Operaţional Multianual Bucureşti 2007 – 2013” şi a „Strategiei de
dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul Municipiului Bucureşti, 2008 – 2013”.
Obiective specifice

1.

Crearea unui cadru pentru dobândirea abilităţilor şi competenţelor specifice în folosirea tehnologiei informatice
(permis ECDL – 50 pers.) şi utilizarea unei limbi străine de circulaţie europeană (limba engleză – 50 pers.) pentru un număr
de 100 de angajaţi ai DGASPC Sector 6, Bucureşti.

2.

Creşterea gradului de perfecţionare a 78 de angajaţi ai DGASPC Sector 6, Bucureşti în utilizarea curentă a
instrumentelor manageriale necesare implementării proceselor ciclului de politici publice (management de proiect,
comunicare, relaţii publice şi managementul imaginii instituţionale, management organizaţional).
Crearea unui instrument specific în vederea identificării şi analizării nevoilor de formare permanente la nivelul
personalului DGASPC Sector 6, Bucureşti în concordanţă cu temele orizontale ale politicilor UE privind egalitatea de şanse
şi dezvoltarea durabilă.
GRUPUL ŢINTĂ al proiectului este format din cei 366 de angajaţi în aparatul administrativ al celor patru direcţii
importante din cadrul DGASPC Sector 6. Un număr de 178 de angajaţi ai DGASPC vor beneficia în mod direct de
participarea la cele 5 sesiuni de instruire şi celor două seminarii tematice precum şi vizita de studiu (166 persoane - module
de formare şi seminarii tematice + 12 persoane—vizită de studiu).
Lansarea proiectului va avea loc în data de 26 August 2010, în incinta Centrului Creştin Bucureşti, situat în Str.
Răsăritului Nr. 59, Sector 6, Bucureşti. La eveniment vor fi invitaţi reprezentanţi ai tuturor primăriilor şi direcţiilor
de asistenţă socială din Bucureşti, ai Ministerului Administraţiei şi Internelor, ai organizaţiilor nonguvernamentale de
profil.
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UNIŢI PENTRU MEDIU
Uniţi pentru mediu’’ /,,Unis pour l’environnement‘’
este un nou proiect de schimb de tineri realizat prin
programul
Tineret
în
Acţiune,
cu
finanţarea
Comisiei Europene, pe care DGASPC sector 6 îl va realiza în
colaborare cu Asociaţia CREATIV – Centrul de Resurse
pentru
Educaţie
Animaţie
Training
Iniţiativă
şi
Voluntariat. Creativ este o organizaţie nonguvernamentală a
cărei misiune nucleu este promovarea şi dezvoltarea
animaţiei socio-educative în România cu scopul de a crea
relaţii sociale şi a susţine dezvoltarea socială. Acest
demers continuă seria de proiecte organizate în ultimii doi
ani între tinerii români beneficiari ai instituţiei noastre şi
tineri din Marsilia incluşi în sistemul de servicii sociale
francez, în cadrul Centrului Social Tivoli.

aerului.
Pe lângă acestea, tinerii vor descoperi avantajele
folosirii bicicletei într-o plimbare prin parcul Herăstrău,
atât din punct de vedere al protejării mediului cât şi din
punct de vedere al sănătăţii şi vor învăţa cum să colaboreze
în echipa interculturală pentru a explora o zonă necunoscută
a oraşului.

În vederea asigurării unei cât mai bune logici
educative şi a prevederii eventualelor incoerenţe
organizatorice, trei reprezentanţi ai echipei franceze (un
animator, un specialist şi un tânăr participant) au realizat în
perioada 23-30 iunie o vizită prealabilă de pregătire pe
parcursul căreia am discutat (ne-am reîmprospătat
amintirile, ne-am distrat) şi am stabilit până la cele mai mici
În 2008 proiectul desfăşurat în Bucureşti a avut detalii organizatorice pentru a pregăti întâlnirea efectivă a
scopul de a încuraja o atitudine de toleranţă interculturală, tinerilor, în conformitate cu obiectivele principale ale
de a încuraja diversitatea culturală şi refuzarea rasismului, proiectului, stabilite de comun acord:
utilizând cu preponderenţă metodele educaţiei non-formale. • Implicarea tinerilor cu oportunităţi reduse într-un

schimb intercultural;
Anul trecut, tema proiectului a fost ,,Mediul: • Prize de conştiinţă a participanţilor privind condiţiile de
Descoperire, Valorizare şi Protejare’’, iar locaţia a fost de mediu actuale;
data aceasta Marsilia (Franţa), oferind participanţilor
• Sensibilizarea tinerilor către o atitudine proactivă în
oportunitatea descoperirii mediului natural mediteranean
raport cu problemele mediului înconjurător.
şi a creionării portretului de viitor a lumii în care trăim, în
Prin intermediul programului Tineret în Acţiune,
conformitate cu ceea ce fiecare dintre noi poate să facă
acest proiect continuă aşadar să facă legătura între tineri
pentru a o îmbunătăţi.
din România şi tineri din Franţa, construind o reţea de
Aceste întâlniri au pus în interacţiune tineri de
diverse etnii şi medii culturale, implicându-i în activităţi de
grup centrate pe cunoaşterea aspectelor culturale, a stilului
de viaţă a celuilalt (de orice provenienţă) şi pe
autocunoaştere,
pe integrarea valorilor cooperării,
toleranţei şi dezvoltării durabile. Activităţile au constat în
jocuri, simulări, plimbări în natură, scufundări, caiac, crearea
de filme în echipă , machete etc.
După finalizarea proiectului de anul trecut, tinerii
francezi şi români şi-au exprimat dorinţa de a construi un
nou proiect în cadrul căruia să se reîntâlnească în România.
În cadrul discuţiilor de anul trecut s-a decis conceperea
acestuia în jurul aceleiaşi tematici: ,,Protejarea mediului şi
dezvoltarea durabilă’’, urmărind aprofundarea temei prin
îmbinarea activităţilor outdoor, explorând de această dată
mediul natural danubian cu învăţarea interculturală.
Proiectul vizează implementarea a două activităţi principale,
urmărind în special implicarea tinerilor cu oportunităţi
reduse în experienţe cu potenţial ridicat de extindere a
orizontului lor intercultural şi de participare socială:
•
descoperirea patrimoniului natural românesc, având ca
destinaţie principală Delta Dunării;
•
contruirea
unui
balon
stratosferic,
care
permite măsurarea presiunii atmosferice şi a
diverselor elemente poluante prezente în compoziţia
OAMENII

SUNT

comunicare care sperăm să fie continuată şi să se extindă,
prin comunicarea online, şi după finalizarea
proiectului. Intenţionăm să creem o structură internet prin
care aceşti tineri să poată comunica şi în viitor, şi prin
intremediul căreia fiecare să aibă oportunitatea de a se
exprima, de a-şi împărtăşi opinii, experienţe sau idei noi de
proiecte de tineret.
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EXPEDIŢII CU SCOP EDUCATIV ÎN BENEFICIUL COPILULUI CU
PROBLEME DE COMPORTAMENT

Vara a debutat cu o mulţime de evenimente
organizate de către DGASPC sector 6, ca urmare a
proiectelor iniţiate de către specialiştii noştri, şi va
continua în acelaşi spirit până la toamnă. Urmează cât
de curând două proiecte mai aventuroase, în mijlocul
naturii: unul legat de protejarea mediului, celălalt o
provocare pentru tinerii cu probleme de comportament
sau care au comis fapte penale, dar nu răspund penal.
Cel din urmă, „Taberele de dezvoltare
personală” presupune organizarea unor adevărate
expediţii, 2 la număr, timp de două săptămâni fiecare.
Destinaţia de anul acesta sunt Munţii Ceahlău. De data
aceasta, tinerii noştri vor avea ocazia să-şi exprime
energia nu în acţiuni cu consecinţe negative din punct
de vedere social şi personal, ci în relaţie directă cu
muntele, cu natura, cu încercările imprevizibile ale
vieţii de fiecare zi. Vor avea şansa să facă faţă
acestor provocări într-un context în care vor fi
sprijiniţi, ghidaţi, încurajaţi pas cu pas. Vor intra întrun proces în care vulnerabilităţile, dificultăţile, dar şi
resursele vor fi simţite, trăite, analizate pentru a se
aranja într-un sistem de repere, de valori care să le
fie de folos tinerilor atât în viaţă cât şi în alegerile de
fiecare zi.
Proiectul se înscrie în rândul măsurilor
alternative legate de problematica mai largă a
delincvenţei juvenile şi este deja la a doua
manifestare. Este adresat tinerilor cu vârstă peste 13
-14 ani, aceştia fiind selecţionaţi în urma unor
interviuri care urmăresc cunoaşterea istoriei lor
personale, înţelegerea dificultăţilor care i-au adus în
ipostaza comiterii unor fapte neadecvate social sau
care le afectează relaţiile şi traseul şcolar. Motivarea
lor pentru această expediţie care poate fi descrisă ca
OAMENII

SUNT

GRIJA

o călătorie de iniţiere, un prilej de autocunoaştere,
dar şi o modalitate de a se reabilita, de a arăta că sunt
dispuşi să facă un efort care să le marcheze
schimbarea. Faptul că sunt departe de casă, că au
responsabilitatea materialelor de munte, că se vor
confrunta cu oboseala urcuşului, că sunt alături de
oameni necunoscuţi, reprezintă o „ruptură” faţă de
mediul în care ei sunt obişnuiţi. Acest concept de
ruptură este foarte important, pentru că el creează
spaţiul de schimbare, noul mediu pentru stabilirea unei
noi baze de comportamente şi atitudini.
Expediţia de anul trecut a avut loc în Munţii
Maramureşului şi a produs efecte benefice pentru cei
4 tineri participanţi. Unii au făcut schimbări
remarcabile, alţii au ales să mai „greşească”, însă a
fost evident că relaţiile create în interiorul grupului
constituie şi în prezent o resursă importantă. Pe baza
relaţiilor de prietenie care s-au creat, tinerii au
încredere acum să vorbească despre ce li se întâmplă
(şi chiar trec prin situaţii dificile în familie) şi să
ceară sfaturi legate de viaţa lor.
Pentru ca expediţia să reprezinte spaţiul
creării unor astfel de relaţii, ea este gândită în
formula de 4 tineri cu doi însoţitori (psihologpedagog), iar selecţia urmăreşte compatibilitatea şi
coeziunea grupului pentru ca legăturile să fie cu
adevărat valoroase, bazate pe încredere şi respect.
Expediţiile vor avea loc în perioadele 9-20
august şi 30 august-10 septembrie. Vă vom ţine la
curent cu aventurile noastre în numerele viitoare ale
revistei.
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Tabere gratuite pentru
copiii defavorizaţi din sectorul 6
Pe parcursul vacanţei mari, peste 100 de copii
defavorizaţi de pe raza sectorului 6 beneficiază de
tabere la mare.
Cu sprijinul Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului sector 6, micuţii aflaţi
în evidenţele Seviciului de Evaluare Complexă a
Copilului cu Dizabilităţi, Complexul de servicii pentru
protecţia copilului – apartamente sociale de tip
familial, Centrul pentru copiii cu dizabilităţi “Domniţa Bălaşa” şi Centrul pentru copiii cu dizabilităţi “Sf.
Andrei”, petrec câte două săptămâni de vacanţă în tabăra de la Costineşti.

MODIFICĂRI LEGISLATIVE ÎN LUNA IULIE
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector 6 anunţă cetaţenii asupra unor modificări
legislative în structura şi cuantumul drepturilor acordate în vederea susţinerii familiei.
În
conformitate
cu
prevederile
Legii
nr.118/2010 referitoare la unele măsuri privind
restabilirea echilibrului bugetar, au intervenit anumite
modificări în structura şi cuantumul drepturilor
acordate în vederea susţinerii familiei după cum
urmează:
• art 12. indemnizaţiile pentru creşterea copilului în
conformitate cu prevederile OUG nr.148/2005
republicată, se diminuează cu 15% dacă din calcul
rezultă o sumă mai mică de 600 lei, se acordă 600 lei;
• art 15, lit.g – se abrogă Legea nr.482/2006
modificată prin OG nr.5/2010 privind acordarea
trusoului pentru nou-născuţi în cuantum de 150
lei, pentru copiii născuţi anterior intrării în vigoare a
legii - respectiv 02.07.2010 inclusiv, contravaloarea
trusoului se acordă în condiţiile vechii legislaţii, dacă
cererea este depusă până în data de 31.08.2010;
• art 15, lit.j – se abrogă art, 25 şi 26 din Legea nr.416/2001 privind venitul garantat, referitor la acordarea
alocaţiei nou-născut în cuantum de 230 lei pentru copiii născuţi anterior intrării în vigoare a legii, respectiv
02.07.2010 inclusiv, alocaţia nou-născut se acordă în condiţiile vechii legislaţii, dacă cererea este depusă până
în data de 31.08.2010.
• art.15, lit.i se abrogă Legea nr.396/2006 privind acordarea unui sprijin financiar la constituirea familiei,
publicat în Monitorul Oficial, partea I, nr.892/02.11.2006. Începând cu data de 31 august 2010 încetează acordarea sprijinului financiar la constituirea familiei.
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strângere de bunuri şi alimente în vederea

Protecţia Copilului Sector 6 a demarat o

sprijinirii persoanelor afectate de gravele
inundaţii din estul ţării.
Peste
sectorului

6

1000
s-au

de
arătăt

cetăţeni

ai

solidari

cu

persoanele afectate şi le-au donat acestora haine, obiecte de strictă necesitate în
stare bună, electrocasnice în stare de funcţionare, precum şi alimente neperisabile,
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pentru a-şi ajuta semenii aflaţi în nevoie.
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 a
deschis puncte de colectare a bunurilor în cele 3 cartiere ale sectorului, reuşind să
strângă până în prezent peste
30 de tone de materiale şi
alimente.

Toate

colectate

au

ajutoarele

fost

trimise

sinistraţilor din zona Botoşani.
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sectorului 6, care au dat
dovadă, ca şi în anul 2008, de spirit de solidaritate şi care în ultimele două săptămâni
au donat bunuri, haine, obiecte de strictă necesitate pentru a-şi ajuta semenii aflaţi
în nevoie.
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