MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6
S.T. 38/09.02.2010

PROIECT
AVIZEAZĂ
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6
Gheorghe Floricică

HOTĂRÂRE
privind acordul Consiliului Local sector 6 pentru derularea proiectului „Tabără de
dezvoltare personală” ce va fi desfaşurat în cadrul comunităţii locale din sectorul 6
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 rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local
Sector 6;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea
drepturilor copilului, a Legii 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării
sociale, a 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 O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi a H.G. nr. 1153/2001 pentru aprobarea normelor
metodologice la Legea 34/1998;
În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. 2, lit. a), precum şi cele ale art. 81, alin. 2 lit. d)
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi
completările ulterioare;
Consiliul Local al Sectorului 6,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 . Se aprobă cuantumul maxim de 28030 lei pentru derularea proiectului
„Tabără de dezvoltare personală” conform Anexei, care face parte integrantă din
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.
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 acordul Consiliului Local sector 6 pentru derularea proiectului „Tabără de dezvoltare personală”
ce va fi desfaşurat în cadrul comunităţii locale din sectorul 6

Având în vedere Raportul de Specialitate întocmit de Directorul General al Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială si Protecţia Copilului Sector 6, în care se susţine necesitatea implementării proiectului
pentru îmbunătăţirea serviciilor utilizate în munca cu copiii si tinerii delincvenţi, a oferirii unor alternative
educative speciale pentru copiii cu comportament deviant sau cu risc de a dezvolta un astfel de
comportament; ţinând seama de faptul că orice intervenţie în lucrul cu aceşti beneficiari trebuie precedată
de formarea unei alianţe terapeutice intre consilierul adult şi copil, de faptul că se preconizează reducerea
comportamentului delincvent pentru toţi copii care vor participa în acest experiment de intervenţie
colectivă,
În conformitate cu art. 122 din Legea 272/2004, art. 81 alin. 2 lit. d) si n) si art. 45 alin. 2 lit. a) din
Legea 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, republicată, supun spre dezbatere şi aprobare Consiliului
Local Sector 6 Hotărârea privind acordul Consiliului Local sector 6 pentru derularea proiectului „Tabără de
dezvoltare personală” ce va fi desfaşurat în cadrul comunităţii locale din sectorul 6.
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RAPORT DE SPECIALITATE
privind acordul Consiliului Local sector 6 pentru derularea proiectului „Tabără de dezvoltare personală”
ce va fi desfaşurat în cadrul comunităţii locale din sectorul 6

Proiectul „Tabără de dezvoltare personală” este iniţiat de către Direcţia Protecţia Copilului din cadrul
D.G.A.S.P.C. sector 6 şi are ca scop îmbunătăţirea serviciilor utilizate în munca cu copiii şi tinerii
delincvenţi.
Necesitatea implementării acestui proiect pleacă de la constatarea, după 9 ani de experinţă în lucrul cu
acest tip de beneficiari, că este necesară o diversificare a serviciilor oferite acestora. Tipologia
beneficiarilor cu care se lucrează în domeniul delincvenţei juvenile a suferit schimbări majore. Vorbim
acum de copii şi tineri foarte activi, cu un potenţial cognitiv şi emoţional nevalorificat, cu multă energie ce
şi-o canalizează în scopuri nedezirabile social. Remarcăm astfel că serviciile oferite până în prezent pentru
copiii si tinerii cu probleme de comportament (consiliere psihologică şi socială, acompanierea în relaţia cu
alte instituţii, suport şcolar etc.) trebuie precedate de un proiect care să ajute la formarea unei alianţe
terapeutice între consilierul adult şi copil. Altminteri, această alianţă strict necesară este dificil de realizat
doar prin procesul de consiliere deoarece copiii şi tinerii nu au exerciţiul muncii în echipă şi nu cunosc
regulile universale de schimb în natura: primeşti ce oferi.
Acest proiect are două componente:
-1. Organizarea unui grup de dezvoltare personală pentru 10-12 copii.
-2. Organizarea a două expediţii pe o perioadă de 2 saptamani cu 8 copii.
Prin prima componentă se urmăreşte desfăşurarea unui grup de dezvoltare personală pentru copii
centrat pe autocunoaştere, creşterea capacităţii de gestionare a propriilor emoţii şi construirea unei atitudini
adecvate de raportare la regulile din societate.
În cea de-a doua componentă încercăm desfaşurarea unui proiect pedagogic şi de educaţie civică, care
vizează realizarea unei tabere-expediţii ce plasează copilul sau adolescentul care nu răspunde penal într-un
proiect de reducere a comportamentului delincvent care îi permite să se rupă de mediul patogen în care
trăieşte, să respecte cu stricteţe regulile şi persoanele lângă care trăieşte. Acest proiect de acţiune constă în
organizarea unei tabere-expediţie timp de 2 saptămâni într-o anumită regiune; expediţie ce impune
anumite limite stricte ce nu pot fi depăşite (limite impuse de tipul de activitate pe care trebuie să o susţină,
de mediul înconjurător, de prezenţa celorlalţi, etc). Expediţia în sine nu reprezintă un moment de distracţie,
ci are un profund sens educativ; reprezintă o ruptură faţă de situaţia problematică cu care adolescentul se
confruntă, pentru a se detaşa de problemele sale şi a-şi modifica percepţia pe care o are despre sine şi
despre situaţia sa; o condiţie absolut necesară pentru schimbare.
Pretextul expediţiei crează ocazia unei “rupturi” de mediul în care tinerii au dezvoltat comportamente
delincvente pentru a-i pune faţă în faţă cu provocările naturii. Prin metodele utilizate copiii sunt valorizaţi şi
susţinuţi în acţiunile ce au ca scop dezvoltarea capacităţiilor de alegere cu privire la viaţa lor personală.
Ca şi impact se preconizează repoziţionarea adolescentului în calitatea sa de subiect al existenţei
sale, capabil de a face alegeri responsabile precum şi reducerea comportamentului delincvent pentru toţi
copii care vor participa în acest experiment de intervenţie colectivă. Acesta se constituie ca un serviciu
premergător oferirii consilierii specializate. Îşi propune realizarea unei alianţe de tip terapeutic cu
beneficiarii în vederea facilitării intervenţiilor ulterioare, dar şi pentru îmbunătăţirea rezultatelor
obţinute.
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 „Tabără de dezvoltare
personală” ce va fi desfaşurat în cadrul comunităţii locale din sectorul 6
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