MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6
S.T. 73/25.01.2016

PROIECT
AVIZEAZĂ
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6,
Demirel Spiridon

HOTĂRÂRE
privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2016,
a proiectului „Centrul Comunitar Generaţii” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundaţia Principesa Margareta a României
Văzând Raportul de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Sector 6 şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;
Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6;
Având în vedere :
- H.C.L. Sector 6 nr. 159/29.11.2011 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare şi Performanţă
Administrativă a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 – Bucureşti
2011 – 2018;
- H.C.L. Sector 6 nr. 34/29.08.2012 privind aprobarea componenţei Comisiei de evaluare şi
selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, modificată prin H.C.L. Sector
6 nr. 165/28.11.2013 şi H.C.L. Sector 6 nr. 174/11.12.2014, precum şi aprobarea Regulamentului de
Organizare şi Funcţionare al Comisiei de evaluare şi selecţionare şi a Grilei de evaluare a asociaţiilor
şi fundaţiilor ;
- H.C.G.M.B. nr. 130/30.06.2010 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 6 de a hotărî
cu privire la cooperarea dintre Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 şi
Fundaţia Principesa Margareta a României în vederea realizării proiectului de interes public „Centrul
Comunitar Generaţii”;
- Prevederile art. 47 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- H.G. nr. 1826/2005 privind aprobarea Strategiei Naţionale pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale,
- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate
juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială;
- H.G. nr. 1153/2001 pentru aprobarea normelor metodologice la Legea nr. 34/1998 privind acordarea
unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi
administrează unităţi de asistenţă socială, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi cele ale art. 81 alin. (2) lit. d), n) şi q)
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 şi finanţarea în limita sumei de 205.806 lei din bugetul local al
Sectorului 6, în anul 2016, a proiectului „Centrul Comunitar Generaţii” desfăşurat de Direcţia
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundaţia Principesa
Margareta a României, conform Anexelor A şi B, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Sector 6 vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri.
(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor,
prin grija Secretarului Sectorului 6.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Nr.:
Data:

CONTRASEMNEAZĂ
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6,
Demirel Spiridon

RAPORT DE SPECIALITATE

Conform Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare, care
reglementează cadrul general de organizare, funcţionare şi finanţare a sistemului naţional de asistenţă
socială în România, sunt prevăzute măsuri şi acţiuni prin care administraţia publică locală intervine
pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare sau permanente care pot genera
excluderea, marginalizarea sau excluziunea socială a persoanei, familiei, grupurilor ori comunităţilor.
Proiectul „Centrul Comunitar Generaţii” demarat în anul 2007, este realizat în parteneriat cu
Fundaţia Principesa Margareta a României îşi propune să abordeze într-o manieră holistică,
intergeneraţională, problemele care apar în rândul copiilor proveniţi din familii defavorizate şi
vârstnicilor pensionaţi şi singuri. Astfel, serviciile oferite acoperă nevoile de bază (hrană,
îmbrăcăminte) ale beneficiarilor, iar pe de alta parte oferă servicii ce constau în activitaţi educaţionale
şi de prevenire a abandonului şcolar, de dezvoltare personală pentru copii si tineri, posibilităţi de
socializare, consiliere psihologică individuală şi de grup, sprijin material pentru copii şi familiile aflate
în situaţie de urgenţă, consiliere parentală şi recăpătarea sentimentului de utilitate pentru persoanele de
vârsta a III-a.
Centrul Comunitar „Generaţii”, situat în incinta Grupului Şcolar de Arte şi Meserii „Spiru
Haret” din Bucuresti, sectorul 6, vine în întâmpinarea nevoilor vârstnicilor, tinerilor, copiilor şi
familiilor acestora – într-o abordare ,,intergeneraţională” unică în România. Centrul aduce laolaltă
persoane aparţinând mai multor generaţii şi creează cadrul în care vârstnicii, tinerii, copiii
socializează, învaţă lucruri noi, se ajută reciproc şi primesc sprijin din partea Fundaţiei Principesa
Margareta a României într-o manieră integrată care să răspundă nevoilor lor primare şi de dezvoltare.
Principalele activităţi ce se vor derula în cadrul Centrului Comunitar Generaţii sunt:
identificarea şi selecţionarea copiilor, evaluarea potenţialului educaţional, elaborarea planurilor de
intervenţie pentru ieşirea din criză şi dezvoltarea personală;
oferirea de suport educaţional copiilor (meditaţii şi sprijin în efectuarea temelor şcolare, cursuri de
limbi străine, informatice);
Realizarea activităţilor de socializare, recreere şi petrecere a timpului liber (vizite muzee, călătorii,
tabere, excursii, teatru etc);
Stimularea creativităţii prin ateliere de pictura, arta decorativă, teatru, dans, cor;
Sprijinirea părinţilor în obţinerea unui loc de munca şi a drepturilor ce li se cuvin;
Furnizarea serviciilor de consiliere individuală, de grup şi parentală;
Prevenirea îmbolnăvirii printr-o alimentaţie corespunzatoare şi educaţie sanitară (cantină şi sprijin
material).
Lunar va fi acordată asistenţă psihologică copiilor cu probleme de relaţionare cu părinţii, de
integrare socială, de afectivitate ca urmare a faptului că au părinţi plecaţi în străinătate, probleme de

agresivitate ca urmare a modelelor furnizate de părinţii lor. Anual, vor fi aplicate teste psihologice în
vederea optimizării ritmului de dezvoltare a personalităţii, asistenţă psiho-pedagogica a copiilor cu risc
de abandon şcolar, cu dificultăţi de învăţare, carenţe informaţionale şi adaptare şcolară.
Familiile copiilor vor beneficia de ajutor material în funcţie de necesităţi şi disponibilitatea
materială a FPMR. În urma accesării acestui serviciu, beneficiarul va fi ajutat să depăseasca situaţia de
criză fie prin

dispariţia cauzei care a generat-o fie prin găsirea de soluţii alternative: dezvoltarea capacităţii de autosusţinere, apelarea la membrii familiei lărgite, apelarea la prieteni, vecini sau alţi membrii ai
comunităţii.
Prin participarea persoanelor vârstnice la activităţile Centrului Generaţii, se urmăreşte creşterea
gradului de implicare în viaţa comunităţii, diminuarea sentimentului de inutilitate şi insingurare şi
creşterea interacţiunii dintre generaţii.
Numărul persoanelor asistate: 50 de copii şi familiile lor.
Ca urmare a celor prezentate mai sus şi în conformitate cu decizia Comisiei de evaluare ţi
selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, supun spre aprobare
Consiliului Local al Sectorului 6 prezentul proiect de hotărâre.

Director General,
Marius Lăcătuş

EXPUNERE DE MOTIVE

Având în vedere prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii
asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează unităţi de
asistenţă socială şi a H.G. nr. 1153/2001 pentru aprobarea normelor metodologice la
Legea nr. 34/1998, se impune aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al
Sectorului 6, în anul 2016, a proiectului „Centrul Comunitar Generaţii” desfăşurat de
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu
Fundaţia Principesa Margareta a României.
„Centrul Comunitar Generaţii”, situat în incinta Grupului Şcolar de Arte şi
Meserii „Spiru Haret” din Bucureşti, sectorul 6, vine în întâmpinarea nevoilor
vârstnicilor, tinerilor, copiilor şi familiilor acestora – într-o abordare
,,intergeneraţională” unică în România. Centrul aduce laolaltă persoane aparţinând mai
multor generaţii şi creează cadrul în care vârstnicii, tinerii, copiii socializează, învaţă
lucruri noi, se ajută reciproc şi primesc sprijin din partea Fundaţiei Principesa
Margareta a României într-o manieră integrată care să răspundă nevoilor lor primare şi
de dezvoltare.
Drept pentru care, supun spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al
Sectorului 6 proiectul de hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul
local al Sectorului 6, în anul 2016, a proiectului „Centrul Comunitar Generaţii”
desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în
parteneriat cu Fundaţia Principesa Margareta a României.

PRIMAR,

Rareş Şerban Mănescu

