MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6
S.T. 71/15.02.2010

PROIECT
AVIZEAZĂ
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6
Gheorghe Floricică

HOTĂRÂRE
privind aprobarea finanţării din bugetul local, în anul 2010,pentru derularea
proiectului „Centrul de tip respiro pentru persoane cu dizabilităţi” desfăşurat de Direcţia
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului în parteneriat cu Asociaţia „Sfântul
Mucenic Fanurie pentru Îngrijirea Copiilor şi Bătrânilor”
Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de
specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6;
Luând în considerare raportul favorabil al Comisiei de specialitate a Consiliului Local
Sector 6;
În temeiul prevederilor H.G. nr. 1826/2005 privind aprobarea Strategiei Nationale pentru
Dezvoltarea Serviciilor Sociale, a Legii nr. 47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă
socială, a Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, a O.G. nr.
68/2003 privind serviciile sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii 17/2000
privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, a Legii 116/2004 privind prevenirea şi
combaterea marginalizării sociale;
În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. 2, lit. a), precum şi cele ale art. 81 alin. 2 lit. d) şi n)
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările
ulterioare;
Consiliul Local al Sectorului 6,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1: Se aprobă finanţarea pentru derularea proiectului „Centrul de tip respiro pentru
persoane cu dizabilităţi” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului în parteneriat cu Asociaţia „Sfântul Mucenic Fanurie pentru Îngrijirea Copiilor şi
Bătrânilor”.
Valoarea totală a proiectului este de 1.196.509 lei (cu taxele incluse), conform costurilor
menţionate în Anexa nr. 1, care constituie parte integrantă din prezenta Hotărâre.
Art. 2: Dispoziţiile prezentei hotărâri intră în vigoare de la data emiterii Hotărârii
Consiliului General al Municipiului Bucureşti cu privire la aprobarea cooperării Consiliului
Local sector 6, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, cu
„Sfântul Mucenic Fanurie pentru Îngrijirea Copiilor şi Bătrânilor” în vederea implementării în
comun a proiectului Centrul de tip respiro pentru persoane cu dizabilităţi”.
Art. 3: Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generala de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Sector 6 vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri.
Comunicarea şi aducerea la cunoştinţă publică se vor face, conform competenţelor, prin
grija Secretarului Sector 6.
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,
CONTRASEMNEAZĂ
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6
Gheorghe Floricică
Nr.:
Data:

EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea finanţării din bugetul local, în anul 2010,
pentru derularea proiectului „Centrul de tip respiro pentru persoane cu dizabilităţi” desfăşurat de
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului în parteneriat cu Asociaţia „Sfântul
Mucenic Fanurie pentru Îngrijirea Copiilor şi Bătrânilor”
Luând în considerare Raportul de Specialitate întocmit de Directorul General al Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în care se susţine necesitatea dezvoltării
de servicii sociale de calitate pentru promovarea incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile şi realizarea
de parteneriate efective între autorităţile publice locale şi organizaţiile nonguvernamentale care
activează ca furnizori acreditaţi de servicii sociale;
Având în vedere necesitatea înfiinţării un Centru de tip respiro pentru persoane cu dizabilităţi
profesional la nivelul comunităţii sectorului 6 şi acordarea de asistenţă medicală de specialitate pentru
persoane aflate în dificultate, care necesită măsuri de protecţie socială justificată prin faptul că în
prezent, la nivelul sectorului 6 nu există un astfel de Centru, iar numărul mare de persoane defavorizate
care nu au acces la consultaţii medicale de specialitate impun înfiinţarea unor astfel de servicii, consider
oportună aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 6 a proiectului „ Centrul de tip respiro pentru
persoane cu dizabilităţi” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului în
parteneriat cu Asociaţia „Sfântul Mucenic Fanurie pentru Îngrijirea Copiilor şi Bătrânilor”, în
conformitate cu Anexa nr.1.
În conformitate cu

art. 81 alin. 2 lit. d) şi n) şi art. 45 alin. 2 din Legea 215/2001 a

Administraţiei Publice Locale republicată, supun spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local Sector 6
Hotărârea privind aprobarea finanţării din bugetul local, în anul 2010, pentru derularea proiectului
„Centrul de tip respiro pentru persoane cu dizabilităţi” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului în parteneriat cu Asociaţia „Sfântul Mucenic Fanurie pentru Îngrijirea
Copiilor şi Bătrânilor”.
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RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea finanţării din bugetul local, în anul 2010,
pentru derularea proiectului „Centrul de tip respiro pentru persoane cu dizabilităţi” desfăşurat de
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului în parteneriat cu Asociaţia „Sfântul
Mucenic Fanurie pentru Îngrijirea Copiilor şi Bătrânilor”
Potrivit prevederilor Legii nr.47/2006 privind Sistemul Naţional de Asistenţă Socială, aceasta,
componentă a sistemului de protecţie socială, are la bază o serie de măsuri prin care administraţia locală
asigură prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare sau permanente care pot genera
excluderea sau marginalizarea socială a unor categorii de persoane din care fac parte copii, persoanele
singure, persoanele cu dizabilităţi, persoanele vârstnice, precum şi orice alte persoane aflate în nevoie.
Actul normativ sus menţionat, coroborat, cu dispoziţiile H.G. nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi
Regulamentul-cadru de organizare si funcţionare a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului, prin care obiectul principal al activităţii de asistenţă socială se îndeplineşte prin intervenţia
statului, a administraţiilor locale şi a organizaţiilor societăţii civile, ale Legii nr. 272/2004 privind
protecţia si promovarea drepturilor copilului, ale Legii 116/2002 privind prevenirea şi combaterea
marginalizării sociale şi ale Legii nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, asigură
cadrul legal necesar dezvoltării parteneriatelor public private din domeniul protecţiei sociale.
Scopul proiectului este acela de a înfiinţa un centru de tip respiro la nivelul comunităţii
sectorului 6 destinat persoanelor cu dizabilităţi şi acordarea de asistenţă de specialitate pentru această
categorie de persoane.
Precizăm că în prezent, la nivelul sectorului 6 nu există un astfel de centru, iar numărul mare de
persoane cu dizabilităţi asistate în familie impun înfiinţarea unui astfel de serviciu social.
De asemenea, unul din principalele scopuri ale serviciilor de tip respiro este acela de a oferi
membrilor familiilor persoanelor cu dizabilităţi oportunitatea de a se elibera temporar de stresul pe care
îl resimt atunci când asistă în permanenţă /oferă servicii persoanelor aflate într-o astfel de situaţie,
aceste servicii pot preveni abuzul şi neglijarea persoanei cu handicap şi contribuie la unitatea familiei.
Proiectul propus contribuie la promovarea şi creşterea independenţei beneficiarilor (persoane cu
handicap) şi la păstrarea unui echilibru în viaţa lor şi a familiilor lor.
La nivelul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector 6 sunt asistate în
momentul de faţă 11164 persoane cu diferite dizabilităţi (copii şi adulţi), dintre cele 3323 persoane cu
handicap grav, 780 au asistent personal, 2122 au însoţitor, 370 persoane nu au asistent personal şi 51
persoane nu au însoţitor.
Aceaste persoane sunt dependente de sprijin, întâmpină dificultăţi în accesarea serviciilor
medicale si sociale şi au probleme în a beneficia de ajutorul specific de care au nevoie.
Serviciile de respiro pentru copiii şi adulţii cu dizabilităţi sunt absente la nivelul sectorului 6,
ceea ce împovărează viaţa familiilor acestora. A avea o persoană cu handicap sever în familie, care
necesită îngrijire permanentă, duce la epuizarea şi izolarea familiei, care nu mai face faţă dificultăţilor.
Persoanele vârstnice reprezintă o altă categorie de persoane defavorizate, una dintre cele mai
vulnerabile datorită limitării motorii sau fragilităţii legate de vârsta înaintată, care au probleme de
locomoţie, nevoi sociale şi medicale crescute. În prezent, 1/3 din populaţia sectorului 6 este alcătuită din
persoane în vârstă, mulţi dintre ei având peste 70 de ani. A fost identificat un număr în creştere a
persoanelor în vârstă care locuiesc singure, schimbări în structura familială, limitări datorate pauperităţii
situaţiei care limitează posibilitatea ca cei mai tineri din familie să poată să-i ajute pe cei în vârstă.
Persoanele adulte aflate în dificultate, familiile cu risc crescut de marginalizare necesită
intervenţie directă în acordarea de asistenţă socială şi medicală. În prezent, se constată o creştere a

numărului persoanelor care solicită ajutor social sau alte forme de sprijin social, persoane/ familii cu
risc crescut de marginalizare socială, fără locuinţă sau pe cale de a pierde locuinţa. Menţionăm că
şomajul, criza financiară accentuează problemele sociale cu care se confruntă persoanele adulte şi
familiile lor.
Copiii aflaţi în dificultate, atât cei care beneficiază de o formă de protecţie socială, cât şi cei din
familiile defavorizate, reprezintă un segment important care necesită acordarea unor servicii
sociale/medicale de specialitate. D.G.A.S.P.C. sector 6 are ca şi rol fundamental monitorizarea modului
în care drepturile copilului sunt respectate şi să intervină cu măsuri de protecţie adecvate pentru copii cu
risc, precum şi să promoveze reunificarea familiilor sau un ajutor specific pentru diferite familii
vulnerabile care realmente au nevoie de suport.
Beneficiarii direcţi ai acestui proiect sunt persoanele cu dizabilităţi iar beneficiarii indirecţi sunt
familiile acestora. Este cunoscut faptul că din cauza suprasolicitării fizice şi psihice, profund resimţite
de către persoanele care îngrijesc continuu persoane cu dizabilităţi accentuate şi grave, acestea au
nevoie de momente de odihnă şi destindere.
De-a lungul anilor, datorita lipsei de servicii alternative si complementare şi acumulării oboselii,
părinţii copiilor/adulţilor cu dizabilităţi se rup de viata lor anterioară, renunţă chiar şi la cele mai simple
bucurii ale vietii în afara îngrijirii propriului copil/membru al familiei. Un centru respiro uşurează,
temporar, familia, acoperă aria acestor nevoi, venind atât în sprijinul acesteia cât şi în sprijinul
persoanei cu handicap dependentă de îngrijire.
Ca urmare a celor prezentate mai sus, în conformitate cu legislaţia în vigoare, respectiv, a Legii
nr. 272/2004 privind protecţia si promovarea drepturilor copilului, a Legii 116/2002 privind prevenirea
şi combaterea marginalizării sociale, a Legii 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, a
prevederilor H.G. nr. 1826/2005 privind aprobarea Strategiei Naţionale pentru Dezvoltarea Serviciilor
Sociale, a Legii nr. 47/2006 privind Sistemul Naţional de Asistenţă Socială, O.G. nr. 68/2003 privind
serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare, propun spre aprobare Consiliului Local al
Sectorului 6 asigurarea finanţării pentru derularea proiectului „Centrul de tip respiro pentru persoane cu
dizabilităţi” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului în parteneriat cu
Asociaţia „Sfântul Mucenic Fanurie pentru Îngrijirea Copiilor şi Bătrânilor”şi sustenabilitatea acestuia,
prin asigurarea contribuţiei în valoare de 662.675 lei, din valoarea totală a proiectului de 1.196.509 lei
(cu taxele incluse), pentru anul 2010.
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