MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6
S.T. 30/05.02.2010

PROIECT
AVIZEAZĂ
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6
Gheorghe Floricică

HOTĂRÂRE
privind acordul Consiliului Local sector 6 pentru derularea proiectului „Tu alegi!” Proiect de prevenire a violenţei în şcolile de pe raza sectorului 6, ce va fi
desfăşurat în cadrul comunităţii locale din sectorul 6
Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de Specialitate al
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială si Protecţia Copilului Sector 6;
Luând în considerare raportul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al
Sectorului 6;
În temeiul prevederilor H.G. nr. 1826/2006 privind aprobarea Strategiei Naţionale
pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale, a Legii nr. 47/2006 privind sistemul naţional de
asistenţă socială, a Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturior
copilului, a O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările
ulterioare, precum şi a Legii 350/2006, Legea tinerilor;
În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. 2, lit. a), precum şi cele ale art. 81, alin. 2 lit. d)
şi n) şi din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
Consiliul Local al Sectorului 6,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă derularea proiectului “Tu alegi!” - Proiect de prevenire a
violenţei în şcolile de pe raza sectorului 6, ce va fi desfăşurat în cadrul comunităţii locale
a sectorului 6, conform Anexei la prezenta hotărâre;
Art. 2. Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Sector 6 vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri, conform
competenţelor legale.
Comunicarea şi aducerea la cunoştinţă publică se vor face, conform
competenţelor, prin grija Secretarului Sector 6.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONTRASEMNEAZĂ
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6
Gheorghe Floricică
Nr.:
Data:

EXPUNERE DE MOTIVE
privind acordul Consiliului Local sector 6 pentru derularea proiectului „Tu alegi!” - Proiect de
prevenire a violenței în școlile de pe raza sectorului 6, ce va fi desfășurat în cadrul
comunității locale din sectorul 6
Luând în considerare Raportul de Specialitate întocmit de Directorul General al Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, în care se susține necesitatea dezvoltării
serviciilor de asistență socială destinate prevenirii comportamentului violent în școlile sectorului 6,
necesitate argumentată atât prin informațiile provenite din statisticile Inspectoratului Școlar al
Municipiului București, statisticile specifice Serviciului Delincvență Juvenilă și Asistența pentru Copii
Străzii, studii și cercetări SIVECO și ARDOR, cât și din sursele de informare mass-media, consider
bine venită inițiativa angajaților D.G.A.S.P.C. Sector 6 de a derula proiectul „Tu alegi!” - Proiect de
prevenire a violenței în școlile de pe raza sectorului 6, conform Anexei nr. 1 la raportul de specialitate
sus-menționat.
Proiectul propune organizarea unui număr de cursuri interactive de prevenire a violenței în
școli, cursuri adresate elevilor și organizarea unui concurs de artă, sport. Prin cele doua componente ale
sale acest proiect vizează pe de o parte, informarea elevilor și profesorilor cu privire la fenomenul
violenței, consecințele acestuia și moduri de prevenire, pe de altă parte, implică comunitatea sectorului
6 în găsirea unor soluții eficiente pentru combaterea violenței în școală.
Având în vedere că fenomenul violenței în școli vizează ajutorarea populației sectorului 6, în
special copiii școlari și părinții acestora, supun spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local Sector 6
Hotărârea privind acordul Consiliului Local sector 6 pentru derularea proiectului „Tu alegi!” - Proiect
de prevenire a violenței în școlile de pe raza sectorului 6, ce va fi desfășurat în cadrul comunității
locale din sectorul 6.
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RAPORT DE SPECIALITATE

privind acordul Consiliului Local sector 6 pentru derularea proiectului „Tu alegi!” - Proiect de
prevenire a violenței în școlile de pe raza sectorului 6, ce va fi desfășurat în cadrul
comunității locale din sectorul 6

Proiectul „Tu alegi!” este iniţiat de către Serviciul Delincvență Juvenilă și Asistență Copiilor
Străzii din cadrul D.G.A.S.P.C. sector 6 şi are ca scop creșterea capacității comunității din sectorul 6 în
vederea diminuării fenomenului de violență în școală.
Necesitatea implementării proiectului este justificată prin faptul căruia, conform unor studii
realizate de diferite instituții (de exemplu: SIVECO și ARDOR), s-a constat că aproximativ 75% dintre
elevii înscriși în învățământul de masă consideră că în școlile lor există violență. Vorbim aici de toate
formele de violență :
1. Violența între elevi : fizică ( loviri, bătăi între găștile de cartier, agresiuni asupra celor mici,
reglare de conturi), verbală (înjurături,etc.), emoțională (șantaje, teroare, etc.) și sexuale
( hărțuiri, admolestări, etc.).
2. Violența dinspre și spre profesori : verbală, emoțională și fizică.
3. Violența realizată de terți : găști de cartier, copii și tineri care nu învață în școala respectiva.
De asemnea, practică de peste 10 ani desfășurată în cadrul Serviciului Delincvență Juvenilă și
Asitența Copiilor Străzii ne arată că violența în școală este un fenomen în școlile de masă.
Fiind vorba de un fenomen în școlile de masă considerăm că doar replicarea cursurilor în cadrul
liceelor de pe raza sectoruli 6 va conduce la rezultate punctuale, cum ar fi : îmbunătățirea relaționării
între elevii și profesorii de la clasele implicate în proiect.
De aceea considerăm că implicarea societății civile la toate nivelurile ei : ong-uri, comunitatea
locală prin instituțiile publice, simpli cetățeni și mai ales copiii și tineri - actori activi în acest fenomen,
va aduce la rezultate mult mai bune și vizibile.
Proiectul de prevenire a violenței în școli „Tu alegi !” a fost realizat într-o formă pilot în perioada
martie-iunie 2007 în două clase de a IX-a din liceeul Marin Preda de către o echipă de formatori a
D.G.A.S.P.C. sector 6, Serviciul Delincvență Juvenilă și Asistența Copiilor Străzii. Ulterior proiectul a
fost implementat cu succes în cadrul comunităţii sector 6 şi pe parcursul anului 2008 în liceeele Eugen
Lovinescu, Marin Preda şi Elena Cuza aşa cum este prezentat în raportul de activitate anexat.
Ca urmare a celor prezentate mai sus, în conformitate cu legislaţia în vigoare, respectiv, Legea
nr.272/2004 privind protecţia copilului, Legea nr.47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială,
O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr.215/2001
privind administraţia publică, republicată, propun spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 6
Hotărârea privind acordul Consiliului Local sector 6 pentru derularea proiectului „Tu alegi!” Proiect de prevenire a violenței în școlile de pe raza sectorului 6, ce va fi desfășurat în cadrul
comunității locale din sectorul 6.
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