
problemele care îl privesc. 
Mai mult decat atât, deschidem 

astăzi coperţile acestei publicaţii 
lunare, de interes social, cu 
convingerea că veţi participa la 
activitatea de intrajutorare comu-
nitară, la dialogul permanent pe 
care îl încurajăm zi de zi. 

Îmi doresc ca aceste eforturi 
comune, de sprijin şi solidaritate, 
să ajungă astfel la cei care 
aşteaptă ajutorul nostru dezinte-
resat. 

“Asistenta Sociala 6” este revis-
ta care vă reprezintă, în care dia-
logul şi informarea reciprocă sunt 
promovate în interesul nostru, al 
tuturor. 

  
  
 
  Cristian Poteraş 
   Primar Sector 6 

 
 
Dragi locuitori ai Sectorului 6, 
 

În urmă cu aproape 4 ani, Di-
recţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului 
Sector 6 şi-a inaugurat serviciile 
specializate, adresate categorii-
lor defavorizate, domiciliate în 
raza sa de competenţă. 

Cu această nouă etapă, copiii, 
adulţii sau bătrânii, lipsiţi de mi-
jloacele unui trai decent, benefi-
ciază de atenţia comunităţii loca-
le pe care am menirea să o re-
prezint. 

Prin contribuţia fiecărui locuitor 
al acestui sector, fie el persoană 
fizică sau juridică, am reuşit să 
asigurăm servicii sociale de cali-
tate, adaptate nevoilor zilnice ale 
semenilor noştri defavorizaţi. 

Veţi regăsi în paginile acestei 
reviste adresate dumneavoas-
tră, pe care astăzi o inaugurăm, 
munca specialiştilor nostri de zi 
cu zi, obiectivele pe care ni le-
am propus, aşteptările la care 
suntem obligaţi să răspundem. 

Am structurat conţinutul pe 
domenii de interes dintre cele 
mai diverse, astfel încât fiecare 
cititor să poată afla răspunsuri la 

 În luna martie a anului 
2005, cele doua instituţii abi-
litate în aplicarea măsurilor 
de asistenţă socială la nivel 
local - Serviciul Public pentru 
Protectia Copilului şi Servi-

ciul Public de Asistenţă So-
cială - se uneau sub denumi-
rea de «Direcţia Generala de 
Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Sector 6», în scopul 
implementării  unui sistem 
puternic şi uniform de protec-
ţie a categoriilor defavoriza-
te. 

Au trecut aproape 4 ani 
de la această reformă institu-
ţională şi oamenii, locuitorii 
sectorului 6, copii, bătrâni, 
persoane cu handicap, tineri 
sau şomeri, au primit ajutor 
specializat din partea institu-
ţiei noastre. 

Încă de la înfiinţare, am 
avut ca obiectiv principal 
apropierea de oameni, 
cunoaşterea şi adaptarea 
serviciilor oferite la nevoile 
lor. 

Dezvoltarea unor proiecte 
de interes strategic pentru 
asistenţa socială din sectorul 
6 a constituit şi constituie în 
continuare o prioritate pentru 
colectivul tânăr şi entuziast din 
instituţia noastră. 

Astfel, urmărind domeniile 
mari de activitate: protecţia 
copilului, protecţia bătrânilor, a 
familiilor nevoiaşe şi a persoa-
nelor cu handicap, am conti-
nuat şi am demarat programe 
şi proiecte dedicate acestor 
categorii defavorizate.  

            
           Marius Lăcătuş 
          Director Executiv 
 
(continuare în pagina 6) 
 
 
 

“Asistenţă socială 6” - pagini pentru oameni  

În slujba comunităţii locale 

            Oamenii sunt grija noastră! 

Asistenţă socială 6 
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Sportul și dansul-
alernativa la violenţa 
din școli 

La teatrale cu matale ! - o şansă pentru copiii 
talentaţi din sectorul 6 

Arta şi sportul ca alternativă a violenţei din şcolile şi liceele 

din sectorul 6 

Prin Serviciul Delincvenţă 
Juvenilă şi Asistenţa Copiilor 
Străzii, Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Sector 6 a iniţiat 
acţiuni de prevenire şi 
combatere a violenţei în şcoli 
şi licee, demarând, la începutul 
anului 2007, proiectul pilot „Tu 
alegi!”.  Proiectul constă dintr-o 
serie de cursuri şi se 
adresează copiilor şi tinerilor 
liceeni, urmărind implicarea 
acestora în jocuri interactive şi 
discuţii care să conducă la  
dezvoltarea lor personală, 
printr-o mai bună cunoaştere 
de sine şi prin creşterea 
responsabilităţii în alegerile de 
viaţă.  

În semestrul doi al anului 
2007, pe parcursul a şase 
săptămâni, au fost susţinute 
cursuri în trei licee, pentru elevi 
din şase clase a IX-a 

 Cursurile au fost realizate 
de către specialişti în educaţia 
adolescenţilor, angajaţi ai 
DGASPC sector 6, proiectul 

antrenând reprezentanţi ai mai 
multor compartimente. 

În primul semestru al anului 
2008, programul s-a finalizat 
cu organizarea unui concurs 
de proiecte cu tema  “Soluţii 
ale adolescenţilor în 
prevenirea violenţei în clasă şi 

şcoală”, proiecte concepute şi 
susţinute de echipele fiecărei 
clase implicate. 

În aceeaşi perioadă am 
organizat şi Festivalul „Tu 
alegi!”, menit să promoveze 
arta, muzica şi sportul ca 
alternative la violenţa în 
şcoală. În data de 10 mai a 
acestui an, festivalul şi-a 

inaugurat prima sa ediţie prin 
competiţii de skateboard şi 
street-dance, demonstraţii de 
şah, tai-chi, speologie şi 
alpinism, concursuri de 
treasure-hunt precum şi un 
concert de muzică rock în aer 
liber. 

În activităţile proiectului şi  
ale festivalului au fost implicaţi 
peste 1500 de adolescenţi din 
sectorul 6, care au preluat 
mesajul central al programului 
de prevenire şi combatere a 
violenţei - Spune NU 
violenţei! Găseşte altă 
modalitate de exprimare 
prin sport, muzică, dans! TU 
ALEGI! 

Succesul proiectului ne-a 
încurajat să continuăm şi să 
extindem acest program în 
cadrul mai multor şcoli din 
sector. Activităţile proiectului 
vor continua şi în anul 2009,  
când vom urmări implicarea 
întregii comunităţi a sectorului 
6 în combaterea violenţei 
juvenile. 

Sub coordonarea unui 
colectiv cu experienţă şi prin 
aportul unor voluntari, studenţi 
la facultăţile de profil, trupa de 
teatru „Vacarm”, alcătuită din 
beneficiarii serviciilor noastre 
sociale, a păşit pe scena 
festivalului alături de alte trupe 
de copii şi adolescenţi. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
În atmosfera începutului 

de vacanţă, festivalul şi-a 
deschis porţile pentru trupele 
de mici actori ale şcolilor din 
sector, ale unor fundaţii 

În luna iunie a acestui 
an s-a ridicat pentru a doua 
oară cortina Festivalului 
pentru copii şi adolescenţi 
„La teatrale cu matale!”, 
organizat de Directia 
Generală de Asistenţă 
Socială  ş i  Protec ţ ia 
Copilului Sector 6.  

Ca şi în anul precedent, , 
evenimentul a marcat 
sfârşitul unui program mai 
amplu, iniţiat de instituţia 
noastră în beneficiul 
copiilor cu probleme 
f a m i l i a l e  s a u  d e 
comportament. 

Cursurile de teatru 
organizate în cadrul acestui 
proiect-pilot au urmărit în 
primul rând reintegrarea 
socială a micilor beneficiari, 
p r i n  i n t e r m e d i u l 
stimulentelor specifice 
activităţilor de grup.  

partenere şi, nu în ultimul rând, 
ale unităţilor de ocrotire pentru 
copilul cu handicap. Invitat 
s p e c i a l  a  f o s t  t r u p a 
adolescenţilor aflaţi în custodia 
Penitenciarului Rahova. 

Câştigătorii din fiecare an ai 
marelui premiu au fost membrii 
trupei „Micii Voinici”,  a 
Centrului pentru Copii cu 
Dizabilităţi „Domniţa Bălaşa”, 
care, prin expresivitatea 
interpretării, au făcut ca 
dizabilitatea auditivă de care 
suferă să treacă neobservată iar 
lipsa cuvintelor să nu constituie 
un impediment. 

Proveniţi din toate mediile 
şi categoriile sociale ale 
sectorului 6, micii artişti nu vor 
uita cu siguranţă ziua în care 
reflectoarele au strălucit doar 
pentru ei. 

 
 
 
 

 
Pe scena festivalului “LA 

TEATRALE   CU 
MATALE” 

Ediţia a II-a 

 “Protecţia copilului 

reprezintă o componentă 

fundamentală a activitaţii 

noastre, de aceea, în 

ultimii ani am dezvoltat 

proiecte menite să asigure 

respectarea drepturilor 

copilului, fie că acesta este 

în sistemul de protecţie, la 

scoală sau în familia 

proprie.” 

 
Nicolae Gorunescu 
Director Executiv Adjunct 
Protecţia Copilului 
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 În cadrul DGASPC Sector 6 
funcţionează Direcţia Protecţie Socială,  
departament care iniţiază și pune în 
aplicare măsurile și programele de 
asistenţă socială pentru persoanele adulte.  
 Serviciile oferite de Direcţia Protecţie 
Socială se adresează adulţilor domiciliaţi 
legal pe raza sectorului 6, aflaţi în 
dificultate din punct de vedere social, 
economic sau medical.  Persoanele 
vârstnice, persoanele cu handicap, cele  
marginalizate sau singure, precum și 
familiile defavorizate, sunt beneficarii 
următoarelor servicii gratuite oferite de 
acest departament: 
• Evaluarea persoanelor adulte cu nevoi 

(instituţionalizate și neinstituţionali-
zate), elaborarea planurilor individuale 
de intervenţie și stabilirea nevoilor 
acestora. 

• Acordarea de suport material și finan-
ciar persoanelor aflate în nevoie; 

• Asigurarea de servicii de consultanţă 
juridică și consiliere psihologică; 

• Înfiinţarea de servicii comunitare alter-
native. 

• Formarea/perfecţionarea reţelelor de 
asistenţi personali și asisţenti sociali 
care asigurã asistenţa și îngrijire per-
soanelor cu handicap și celor varstnici. 

• Implementarea și monitorizarea re-
spectãrii legislaţiei privitoare la accesi-
bilizarea mediului fizic. 

• Promovarea unor mãsuri sociale de 
protecţie bazate pe respectarea drep-
turilor omului, privind egalizarea 

șanselor de participare a persoanelor cu 
handicap la viaţa 
economică și socialã 
a comunitãţii, com-
baterea discriminarii 
și a excluziunii so-
ciale. 

• Sensibilizarea și in-
formarea opiniei 
publice asupra drep-
turilor persoanelor 
cu handicap de a 
avea acces la educa-
ţie, orientare și for-
mare profesionalã și 
participare la viaţa 
socialã, în scopul îmbunãtãţirii atitudinii și a 
comportamentului faţã de aceastã categorie 
de persoane. 

• Iniţierea unor proiecte cu asociaţii, instituţii 
publice de protecţie specialã și învãţãmânt 
special, organizaţii neguvernamentale din-
România și din alte ţari, în domeniul protec-
ţiei speciale a persoanelor cu handicap și a 
persoanelor vârstnice. 

• Promovarea principiului transparenţei și al 
antrenarii tuturor organismelor implicate în 
sistemul de furnizare a serviciilor, în scopul 
cresterii calitaţii vieţii și reintegrãrii sociale a 
persoanelor defavorizate. 

 
 Acţiunile Direcţiei Protecţie Socială se 
îndreaptã cãtre prevenirea și combaterea 
situaţiilor de risc în care sunt implicate persoan-
ele adulte și pe care ele sau familiile lor sunt 
încapabile sã le soluţioneze cu propriile lor mi-
jloace. 

situaţiei în care se află semenii noștri 
cu probleme de sănătate mintală.
 Trofeele anului 2008 constau în lucrări 
realizate pro bono de Maestrul Popa Popa’s.  

 Accentul celebrării Zilei Mondiale a 
Sănătăţii Mintale va cădea în acest an pe 
acţiuni de informare a populaţiei cu privire 
la înmulţirea cazurilor de persoane care 
suferă de boli psihice și a creșterii 
numărului de cazuri de suicid. Pe lângă 
îngrijorarea globală asupra acestei 
problematici și preocuparea privind 
reducerea acestor riscuri, se adaugă în cazul 
societăţii noastre și unele partiularităţi ce 
ţin de noul ritm al vieţii de zi cu zi, de valul 

 Ca în fiecare an, DGASPC Sector 6 
și partenerul său de tradiţie, Fundaţia 
pentru sănatate mintală Estuar, ţin să 
celebreze Ziua Mondială a Sănătăţii 
Mintale printr-un eveniment devenit 
deja cunoscut oamenilor implicaţi sau 
interesaţi de starea sănătăţii mintale a 
românilor. 

 Aflată la cea de-a cincea ediţie, Gala 
Gesturilor de Suflet în Sănătate Min-
tală va premia și în acest an 
persoanele publice, specialiștii, 
angajatorii și voluntarii care au 
contribuit la  îmbunătăţirea 

crescând al plecărilor în străinătate, de copiii cu 
părinţi inexistenţi, toate caracterizând o Românie 
în continuă schimbare. 
 Direcţia Generală de Asistenţă Socială și 
Protecţia Copilului sector 6, alături de  Fundaţia 
Estuar, vă provoacă la dezbaterea riscurilor 
existente și a soluţiilor românești de viitor în 
sănătatea mintală, la un dialog privind 
insemnătatea gesturilor de suflet în acest 
domeniu precum și la abordarea unor subiecte ce 
sunt sau pot deveni fierbinţi pentru sănătatea 
noastră. 
Aștetăm nominalizările și opiniile dvs. la 
www.asistenţăsocială6.ro, dgaspc6@yahoo.com. 
   

Gala Gesturilor de Suflet în Sănătatea Mintală  

“Programele noastre se 

adresează tuturor celor care au 

nevoie de sprijin, dar și 

autoritatea locală are nevoie de 

sprijinul cetăţenilor pe care îi 

reprezintă. Oamenii au nevoie 

de oameni, de aceea este 

esenţial ca fiecare dintre noi să 

conștientizeze importanţa 

implicării în ajutorarea 

semenilor noștri, pentru o 

comunitate locală puternică. “ 

Alina Simion 

Director Executiv Adjunct  

Direcţia Protecţie Socială 
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CENTRUL ,,SF. NECTARIE” – UN COMPLEX DE SERVICII SOCIALE DESTINAT 
PERSOANELOR DE VÂRSTA A TREIA DIN SECTORUL 6 

Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice 
 În anul anul 1991, Or-
ganizaţia Naţiunilor Unite a 
consacrat  ziua de 1 oc-
tombrie drept “Ziua interna-
ţională a persoanelor 
vârstnice”, eveniment săr-
bătorit de toate statele 
membre.  
  Deşi cu întârziere, 
începând cu  anul 1998, 
România celebrează şi ea 
această dată, prin mani-
festări organizate de insti-
tuţii publice sau private, la 
nivel central sau local.   
 În ceea ce ne priveşte, 
am pregătit în cinstea 
acestui eveniment un 
spectacol şi o masa festivă 
în beneficiul a 200 de 

persoane de vârsta a treia 
af late în eviden ţele 
i n s t i t u ţ i e i  n o a s t r e . 
Evenimentul va avea loc în 
data de 1 octombrie 2008, 
începând cu orele 17.00, la 
Casa Rustic din Bucureşti . 
 
 Mereu cu gândul la 
persoanele defavorizate, 
care au nevoie de sprijin şi 
căldură sufletească, ne 
pregătim să inaugurăm, în 
preajma acestei date, un 
complex de servicii sociale 
dedicat oamenilor în 
vârstă, lipsiţi de mijloacele 
unui trai decent.  Asa cum 
veţi afla din paginile acestei 
publicaţii, centrul reprezintă 

un efort de anvergură al 
în t reg i i  comuni tăţ i  a 
sectorului 6, un gest de 
solidaritate cu acest  
segment extrem de nu-
meros, aproximativ 30% din 
populaţia sectorului fiind 
constituită din bătrâni.   
 
 Adăugăm la aceste daruri 
primul număr al publicaţiei 
de faţă, a cărei tematică se 
adresează în principal  
acestei categorii sociale. 
 
 La mulţi ani tuturor 
bunicilor noştri cu prile-
jul Zilei Internaţionale a 
Persoanelor în Vârstă!   

Acesta reprezintă un spaţiu de relaxare şi agrement 
pentru pensionarii din sectorul 6, fiind destinat stimulării 
comunicării la orice vârstă şi readucerii persoanelor de 
vârsta a treia în viaţa socială activă. Sunt vizate 
persoane care, deşi aflate la pensie, şi-au păstrat spiritul 

viu şi doresc să desfăşoare 
aceeaşi viaţă activă pe care o 
desfăşurau înainte de a părăsi 
activitatea profesională zilnică. 
Clubul seniorilor oferă 
posibilitatea vârstnicilor de a 
socializa, de a se implica în 
viaţa comunităţii, de a fi puşi în 
valoare, atât ei ca indivizi, cât 
şi experienţa lor, de a se simti 
utili. 
3. Componenta recuperare şi 
integrare socială presupune 
amenajarea unui cabinet de 
psihodiagnoză, consiliere psi-
hologică şi psihoterapie; o sală 
de kinetoterapie şi masaj; o 

sală de fizioterapie etc.). 
În urma consultaţiilor de specialitate şi a stabilirii pro-

gramului de recuperare, se pot acorda servicii medicale 
precum:  masaj; kinetoterapie  (gimnastică  medicală, 
masaj, activităţi sportive); fizioterapie; electoterapie. În 
plus, componenta socio-psihologică oferă servicii de 
consiliere psihologică  individuală şi de grup; ergotera-
pie; terapie ocupaţională; activităţi de training mental; 
socioterapie; art-terapie; meloterapie; kinetoterapie; 
informare şi instruire în domeniul sănătăţii mintale; 
consiliere juridică. 

Până la sfârşitul acestui an, Centrul Sf. Nectarie va fi 
pus  la dispoziţia cetăţenilor. 

În domeniul protecţiei persoanelor în vârstă, unul din 
proiectele de anvergură, aflat în prezent în stadiu de 
finalizare, ale instituţiei noastre, îşi propune înfiinţarea unui 
centru multifuncţional, care să ofere servicii complexe de 
îngrijire şi suport emoţional pentru persoanele aflate la 
vârsta legală a pensionării. 

Centrul este alcătuit din urmă-
toarele componente:  

1.Componenta rezidenţială, 
menită să asigure găzduirea şi 
întreţinerea parţială/totală a 
persoanelor vârstnice, pe o perioadă 
determinată/nedeterminată, în funcţie 
de nevoile individuale ale acestora. 
Componenta se adresează bătrânilor 
care: nu au familie sau nu se află în 
întreţinerea unei/unor persoane 
obligate la aceasta, potrivit dispoziţiilor 
legale în vigoare; nu au locuinţă şi nici 
posibilitatea de a-şi asigura condiţiile 
de locuit pe baza resurselor proprii; nu 
realizează venituri proprii sau acestea 
nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare; nu 
se pot gospodări singure sau necesită îngrijire 
specializată; se află în imposibilitatea de a-şi asigura 
nevoile socio-medicale, datorită bolii ori stării de sănătate. 
 Capacitatea maximă a componentei rezidenţiale din 
cadrul Complexului de Servicii Sociale ,,Sf. Nectarie, este 
de 100 locuri. În cadrul acesteia se oferă servicii precum: 
asistenţă socială; consiliere psihologică; ergoterapie şi 
petrecere a timpului liber; asistenţă medicală curentă şi 
terminală; găzduire, hrănire, îngrijire şi igienă personală; 
siguranţă şi accesibilitate în comunitate; servicii spirituale, 
religioase sau în caz de deces. 

2. Clubul seniorilor, destinat atât persoanelor 
vârstnice instituţionalizate în cadrul complexului de servicii, 
cât şi a persoanelor vârstnice din comunitatea locală. 

            O A M E N I I  S U N T  G R I J A  N O A S T R Ă !  

Complexul de Servicii Sfântul Nectarie  
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Serviciul Asistenţă Persoane Vârstnice  

PARTENERIATE DE SUCCES PENTRU PERSOANELE VÂRSTNICE DIN SECTORUL 6 

 În scopul sprijinirii celor mai 
d e f a v o r i z a ţ i  m e m b r i  a i 
comunităţii, Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Sector 6 a încheiat o 
serie de partener iate cu 
organisme private abilitate a lucra 
în domeniul social. Una dintre 
cele mai vulnerabile categorii 
sociale o reprezintă persoanele 
de vârsta a treia. În programele 
desfăşurate în parteneriatul dintre 
instituţia publică şi organizaţii 
nonguvernamentale precum 
Asociaţia Umanitară Equilibre sau 
Fundaţia Crucea Alb-Galbenă, 
sunt oferite o serie de servicii 
celor peste 750 de persoane 

vârstnice aflate în nevoie. În funcţie 
de problemele pe care le au, bătrânii 
pot beneficia de: masă la domiciliu 
sau la cantină, pachete cu alimente 
de bază, pachete de menaj, asistenţă 
medicală  la domici l iu pentru 

prevenirea spitalizării, 
monitorizarea stării de 
sănătate. 
Prin astfel de proiecte, 
DGASPC Sector  6 
urmăreşte implicarea 
organizaţiilor şi asociaţiilor 
nonguvernamentale în 
viaţa comunităţii, în scopul 
sprijinirii  celor mai 
defavorizaţi membri ai ei. 
Persoanele interesate de 

acest tip de servicii se pot adresa 
Serviciului Asistenţă Persoane 
Vârstnice din cadrul DGASPC 
Sector 6, la sediul din str. Drumul 
Să r i i  n r .  2 ,  te le fon / fax : 
0214103020, int. 312. 

 
pachet lunar cu alimente; îngrijire la 
domiciliu; îngrijire medicală la 
domic i l i u ;  a ju to r  ocaz iona l ; 
ins t i tu t iona l izarea în  cent re 
specializate. Serviciul beneficiază 
atât de personal calificat, cu 
experienţă în acest domeniu , cât şi 
de o întreagă reţea de parteneri 
publici şi privaţi, cu ajutorul căreia  

  
 Pentru persoanele  cu 
domiciliul stabil în sectorul 6, care au 
implinit vârsta legală de pensionare, 
instituţia noastră a pus la dispoziţie 
resursele umane şi materiale ale 
unui serviciu specializat, abilitat să le 
faciliteze accesul la următoarele 
tipuri de servicii: consiliere juridică; 
consiliere medicală sau psihologică;  

 
adaptează serviciile oferite la 
specificul fiecărui caz instrumentat.  
 
 
D a t e   d e  c o n t a c t : 
Adresa: Drumul Sării nr. 2,   
Nr.tel/fax:  021.410.30.20  int: 312.  
E-mail: dgaspc6sapv@yahoo.com 

            O A M E N I I  S U N T  G R I J A  N O A S T R Ă !  

Premii de fidelitate pentru cele mai îndelungate căsnicii din sectorul 6 
 În cadrul unui proiect demarat de DGASPC Sector 6 la începutul 
anului 2007, sunt premiate cele mai longevive cupluri din sectorul 6.  
 Cei care au împlinit 50 de ani de când au spus “da” în faţa 
ofiţerului Stării Civile, primesc în semn de respect din partea 
instituţiei noastre un premiu şi o diplomă de fidelitate. 
 Proiectul are ca scop stimularea familiei, precum şi atragerea 
atenţiei asupra importanţei familiei şi stabilităţii în cuplu.  
 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sec-
tor 6  invită în continuare cuplurile care au implinit 50 de ani de căs-
nicie la sediul Direcţiei Protecţie Socială, pentru a intra în posesia 
premiului de fidelitate. 
 Este necesar ca persoanele care îndeplinesc condiţiile să pre-
zinte următoarele documente: buletinele/cărţile de identitate şi certi-
ficatul de căsătorie în original şi copie. 
 De la începutul proiectului, 2200 de cupluri din sectorul 6 au 
beneficiat de acest program  
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În slujba comunităţii locale 

Parteneriatele public-private în sectorul 6 

  
 În perioada 7 - 10 august 2008,  
staţiunea Mamaia a găzduit seminarul cu 
tema  “Modele de bună practică în 
parteneriatele public - private din sectorul 
6”, organizat de Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Sector 6.  

 Evenimentul şi-a propus reunirea re-
prezentanţilor autorităţii publice şi ai orga-
nizaţiilor non-guvernamentatele care acti-
vează în domeniul serviciilor sociale, în 
vederea analizării nevoilor comunităţii lo-
cale a sectorului 6 şi a oportunităţilor de  

dezvoltare a unor proiecte în parteneriat.  
 La întâlnire au participat peste 30 de 
reprezentanţi ai unor organizaţii non-
guvernamentatele cu tradiţie în acordarea 
de servicii sociale, precum: Salvaţi Copii, 
Asociaţia Umanitară Equilibre, Fundaţia 
Estuar, Fundaţia Crucea Alb Galbenă.  
 S-au prezentat proiectele realizate 
până în prezent de instituţia publică în 
parteneriat cu organizaţii non-
guvernamentale, precum şi proiectele 
iniţiate în prima jumătate a anului 2008, 
proiecte care au obţinut finanţare 
nerambursabilă, propunerile de colaborări 
viitoare în vederea obţinerii de finanţari, a 
dezvoltării de proiecte comune cu scopul 
extinderii reţelei de servicii sociale oferite 
la nivelul sectorului. 
 Participanţii au subliniat importanţa 
parteneriatelor public-private în domeniul 
social,  precum şi necesitatea extinderii 
reţelei de servicii comunitare specializate 
dedicate diferitelor categorii de cetăţeni 
asistaţi social. 
 Concluziile seminarului au scos în 
evidenţă nevoia de comunicare şi de 
solidaritate la nivel local,  ca premisă a 
unor servicii sociale de calitate pentru 
categoriile defavorizate. 
 

sionişti de la 45 la 83, în 
prezent fiind protejaţi 100 
de copii în acest sistem; 
deschiderea unui centru de 
zi pentru copiii delincventi 
care nu răspund penal; des-
chiderea unui centru de zi 
pentru copiii străzii, externa-
lizarea unor tipuri de servicii 
pentru persoanele vârstnice 
şi persoanele cu handicap; 
eficientizarea sistemului de 
oferire a prestaţiilor şi faci-
lităţilor pentru persoanele cu 
handicap; 

Ne propunem, toto-
dată, ca până la sfărşitul 
acestui an să finalizăm mai 
multe proiecte aflate acum 
într-un stadiu avansat de 

(continuare din pagina1) 
 
Printre realizări putem 

număra: crearea unei reţele 
de centre de zi dedicate copii-
lor şcolari (care în prezent are 
o capacitate de 150 de locuri), 
modernizarea tuturor spatiilor 
destinate serviciilor pentru 
cetateni şi adaptarea lor în 
funcţie de tipurile de beneficia-
ri, conform standardelor euro-
pene; reducerea numărului de 
copii institutionalizaţi 73% prin 
închiderea a doua centre rezi-
denţiale pentru copii; dezvolta-
rea de consiliere psihosocială 
pentru toate categoriile de 
beneficiari; extinderea retelei 
de asistenţi maternali profe-

realizare: un complex de 
servicii pentru persoane 
vârstnice, un centru pentru 
victimele violenţei domestice. 

În aceste rânduri am 
prezentat  câteva dintre inten-
ţiile noastre de anvergură.  

Cu scopul de a fi mereu 
aproape de dumneavoastră, 
lansăm astăzi această publica-
ţie pe care ne-o  dorim un mi-
jloc eficient de informare şi o 
punte permanentă de legatură 
între noi. 

Marius Lăcătuş 
Director Executiv 

            O A M E N I I  S U N T  G R I J A  N O A S T R Ă !  

“Mai mult decât 
resursele, în 
parteneriatele 
public-private  ne 
interesează 
schimbul de 
experienţă şi 
sentimentul de 
solidaritate pe care 
îl transmitem 
beneficiarilor” 
 
Daniel Chirilă 
   - şef Serviciu 
Strategii, Proiecte 
şi Relaţii  cu ONG. 
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Mulţumim 
tuturor 
cetăţenilor 
care au fost 
solidari cu 
semenii noştri 
afectaţi de 
furia apelor 
din Moldova! 

“Beneficiarii noștri au 
nevoie de servicii de 
calitate, la cele mai 
înalte standarne, iar 
menirea noastră este 
aceea de a veni în 
sprijinul lor, de a le 
asigura aceste 
servicii.” 
 
Gabriela Schmutzer 
Director Executiv 
Adjunct 
Direcţia Economică 

Direcţia Economică—Motorul financiar al serviciilor sociale 

din sectorul 6 
 Direcţia Economică asigură buna 
funcţionare a întregului sistem de 
servicii sociale denumit Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului sector 6. 
 Este motorul financiar al instituţiei şi 
are importanta misiune de a susţine 
material atât serviciile sociale oferite de 
DGASPC Sector 6 care includ sprijin 
pentru toate categoriile de persoane 
defavorizate din sector, cât şi structura 
funcţională a instituţiei reprezentată de 
latura resurselor umane şi de logistica 
materială. 
 Programele derulate atât de DGASPC 
Sector 6, cât şi în parteneriat cu 
organizaţii nonguvernamentale, sunt 
susţinute financiar de compartimentul 
economic care realizează toate măsurile  
financiare pentru buna funcţionare a 
sistemului.  
  

To todată ,  D i rec ţ i a 
Economică coordonează 
activitatea celor trei 
creşe din sectorul 6, 
unităţi care acordă 
servicii de îngrijire de zi 
şi săptămânală unui 
număr de peste 600 de 
copii, la standarde 
moderne. 
Încă de la înfiinţarea 
DGASPC Sector 6, 
Direcţia Economică a 
avut ca obiectiv prioritar 

renovarea, modernizarea şi dotarea tuturor 
spaţiilor dedicate acordării serviciilor către 
cetăţeni: sediile DGASPC, centre de zi şi de 
plasament, centre de consiliere şi recuperare, 
creşe. Totodată, prin eforturile Direcţiei 
Economice, s-a realizat accesibilizarea tuturor 
spaţiilor DGASPC la care au acces persoanele 
cu handicap beneficiare ale serviciilor noastre. 

Un gest de sprijin pentru şcolarii din sectorul 6  
de curs şi efectuării 
temelor pentru acasă. 
P e n t r u  1 6  d i n t r e 
beneficiarii acestei acţiuni 
de caritate, ziua de 15 
septembrie semnifică 
debutul vieţii de şcolar, 
astfel încât micuţii au 
p r i m i t ,  a lă t u r i  d e 
ghiozdane şi rechizite şi 
uniforme noi-nouţe cu care 
să întâmpine primul 
clopoţel. 

 Pentru 168 de copii 
nevoiaşi, aflaţi în evidenţa 
D i rec ţ i e i  Genera le  de 
Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Sector 6, Sala de 
Consiliul a Primăriei a găzduit 
în data de  11 septembrie 
2008 un eveniment dedicat 
începutului de an şcolar. 
Copiii au primit din partea 
primarului sectorului 6, 
Cristian Poteraş, ghiozdanele 
şi rechizitele necesare orelor 

 “Una dintre sarcinile 
noastre o reprezintă 
susţinerea familiilor sau 
a persoanelor lipsite de 
mijloacele necesare 
copiilor lor pentru înce-
perea sau continuarea 
cursurilor şcolare", a 
declarat edilul Cristian 
Poteraş, aflat printre 
şcolari. 

            O A M E N I I  S U N T  G R I J A  N O A S T R Ă !  

O punte în calea apelor! 
  
 La scurt timp după inundaţiile din luna iulie, din 
regiunea Moldova, Direcţia Generală de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului Sector 6 a demarat o campanie  de 
colectare de bunuri  “O punte în calea apelor”, pentru a 
veni în ajutorul persoanelor afectate. 
 Colectarea bunurilor s-a desfăşurat non-stop la 
punctele de colectare organizate de DGASPC. 
 Dând dovadă de spirit de solidaritate, cetăţenii 
sectorului 6 s-au prezentat în număr mare,  pentru a dona 
haine şi bunuri care să le fie de folos celor afectaţi de furia 
apelor. 
 După două săptămâni de campanie s-au strâns 18 tone 
de ajutoare care au fost trimse sinistraţilor în comuna 
Dorneşti, judeţul Suceava, una din zonele afectate de 
inundaţii. 

Cetăţenii comunei Dorneşti, judeţul Suceava 
mulţumesc cetăţenilor sectorului 6 



/document.php?doc=438 . 
Site-ul mai oferă posibili-

tatea de a accesa revista 
presei din domeniul social 
precum şi o categorie di-
versă de link-uri către insti-
tuţii de profil. În acelaşi 
timp, oferim  cetăţenilor 
posibilitatea de a ne adresa 
întrebări, sugestii, referi-
toare la orice informaţie 
legată de activitatea de 
asistenţă socială. Special-
iştii noştri vor răspunde în 
cel mai scurt timp tuturor 
solicitărilor dumneavoastră. 
În prima jumătate a anului s
-au înregistrat 205 petiţii 
online cele mai multe fiind 
legate de subiecte precum 
indemnizaţia pentru creşte-
rea copilului, adopţie şi 
drepturi persoane cu handi-
cap. Totodată am relansat 
forumul pentru a da  cetăţe-
nilor şi specialiştilor posibili-
tatea de a intra în dialog. 

Cu peste 500 de vizita-
tori zilnic, pagina de inter-
net a Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protec-
ţia Copilului Sector 6 se 
află pe locul 5 în topul insti-
tuţiilor publice din România. 

 
La doi ani de la inaugurare, 
www.asistentasociala6.ro 
este un mijloc online sigur şi 
eficient de informare a pub-
licului larg cu privire la 
domenii de interes precum: 
adopţie, drepturi pentru per-
soane defavorizate sau cu 
handicap, copii în dificultate 
etc. Pot fi accesate informaţii 
generale despre serviciile 
oferite, despre condiţiile şi 
modalităţile de obţinere a lor 
precum şi lista actelor nece-
sare pentru a beneficia de 
acestea. În secţiunea legis-
lativă, cei interesaţi pot con-
sulta legislaţia generală şi pe 
cea specifică domeniilor de 
activitate a Direcţiei Gener-
ale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Sector 6. 

În intenţia de a asigura 
accesul neîngrădit la infor-
maţie pentru toate cate-
goriile de cetăţeni, inclusiv 
pentru cei cu acuitate vi-
zuală scăzută, pagina web a 
Direcţiei Generale de Asis-
tenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Sector 6, 
www.asistentasocial6.ro, a 
fost accesibilizată folosind 

instrumente moderne, 
conforme Web Accessibil-
ity Initiative (WAI), care 
garantează inclusiv per-
soanelor cu handicap 
posibilitatea unei navigări 
lipsite de dificultăţi. Ca 
urmare a acestei iniţiative, 
cei aflaţi în imposibilitatea 
de a folosi mouse-ul pot 
accesa informaţiile vehicu-
late cu ajutorul unor com-

binaţii sugestive a tastelor. 
Pentru persoanele care 

au probleme de vedere, 
sunt disponibile funcţii 
avansate de afişare mărită 
a textului şi utilizarea unor 
contraste care să faciliteze 
cititul.  Persoanele cu di-
zabilităţi vor găsi toate în-
drumarile necesare la 
adresa http://
www.protectiacopilului6.ro

- www.asistentasociala6.ro - 
un instrument util de informare pentru toate categoriile de cetăţeni 

Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială și Pro-
tecţia Copilului Sector 6  

 
Director Executiv - Marius 

Lăcătuș 
 

Direcţia Economică  
Director Executiv 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 Ori-
zont, Linii: 69, 71, 90, 93, 

105, 122, 126, 168, 268, 368; 
 
 

Direcţia  
Protecţie Socială  

 
Director Executiv Adjunct  -

 Alina Simion  
Adresa: Drumul Sării nr.2, 

sector 6 
Telefon/Fax: 021/4103020 
Localizare: Intersecţia Dru-
mul Sării- Petre Ispirescu - 

Calea 13 Septembrie 
Linii RATB: 96,139, 173, 

226, 385 
 

Direcţia  
Protecţia Copilului  

 
Director Executiv 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 Din numărul viitor: 
 
• Ziua Mondială a 

Sănătăţii Mintale 
 
• Linia verde pentru pro-

tecţia copilului 
 
• Proiecte legislative în 

dezbatere 
 
• Ajutoarele pentru în-

călzire 
 
• Extinderea reţelei de 

centre de zi pentru copii 
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