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PROIECT
AVIZEAZĂ
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6
Gheorghe Floricică

HOTĂRÂRE
privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2013, a
proiectului „Centrul Multifuncţional România Kids” , desfăşurat de Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia „Centrul Creştin
Bucureşti”
Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al
Direcţiei Generale de Asistenţă Sociala şi Protecţia Copilului Sector 6;
Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6;
Având în vedere :
- HCL 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 pentru perioada 2011 – 2018;
- H.C.G.M.B. nr. 205/29.11.2012 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 6 de a
hotărî cu privire la cooperarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Sector 6 cu Asociaţia “Centrul Creştin Bucureşti” în vederea implementării proiectului „Centrul
Pilot Multifuncţional România Kids”;
- H.G. nr. 1826/2005 privind aprobarea Strategiei naţionale pentru dezvoltarea serviciilor
sociale;
- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale;
- Legea nr.116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale;
- Prevederile art. 47 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului,
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. (1) Se aprobă derularea şi finanţarea din bugetul local al Sectorului 6 al
Municipiului Bucureşti, în anul 2013, în limita sumei de 2.905.000 lei, a proiectului „Centrul
Multifuncţional România Kids”, desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia Centrul Creştin Bucureşti, conform
Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Se aprobă Declaraţia pe propria răspundere din partea personalului implicat în proiect
cu privire la timpul de lucru alocat proiectului conform Anexei nr.2, care face 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 SEDINŢĂ,
CONTRASEMNEAZĂ
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6,
Gheorghe Floricică
Nr.
Data:

RAPORT DE SPECIALITATE

Conform Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, 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, înlăturarea efectelor temporare sau permanente care pot genera excluderea,
marginalizarea sau excluziunea socială a persoanei, familiei, grupurilor ori comunităţilor.
Astfel, proiectul ,,Centrul Multifuncţional România Kids”, este realizat în parteneriat cu
Asociaţia „Centrul Creştin Bucureşti” cu scopul de a fundamenta un model social, respectiv de a
înfiinţa un serviciu pentru protectia copilului a carui misiune este de a preveni abandonul şi
instituţionalizarea copiilor prin desfăşurarea unor activităţi de îngrijire, recreere – socializare,
precum şi pentru alte persoane care au în îngrijire copii. Totodată proiectul îşi propune susţinerea
familiilor defavorizate din sectorul 6 prin acordarea unui ajutor în ceea ce priveşte integrarea
preşcolară şi şcolară a copiilor din aceste familii în scopul prevenirii abandonului timpuriu al
şcolii.

Proiectul promovează solidaritatea comunitară în valorizarea copilului şi a copilăriei
incluzând în serviciile acordate copii din familii defavorizate. Proiectul se adresează unui număr
de 200 de copii şcolari şi preşcolari cu vârsta cuprinsă între 3-14 ani aflaţi în dificultate, precum
şi familiilor acestora, care au domiciliul pe raza sectorului 6. Astfel, un număr de 100 de
preşcolari cu vârsta cuprinsă între 3-7 ani vor beneficia de servicii de îngrijire de zi, iar 100 de
şcolari cu vârsta cuprinsă între 7-14 ani care vor beneficia de asistenţă pentru pregătirea temelor
şcolare precum şi activităţi ludice şi de socializare.
Menţionăm că principalele obiective ale proiectului sunt :
- asigurarea într-un cadru adecvat a activităţilor de zi pentru 100 de copii cu vârstă
cuprinsă între 3 şi 7 ani;
- activităţi de pregătire a temelor şcolare, de consiliere, dezvoltarea deprinderilor de viaţă
independentă şi orientare şcolară pentru 100 de copii proveniţi din familii defavorizate;
- sprijinirea famililor acestor copii, pe alte paliere decât şcolarizarea, astfel încât să-şi
amelioreze condiţiile de existenţă;
- oferirea de servicii sociale pentru familiile defavorizate din comunitate (informare,
consiliere, consiliere familială, consiliere juridică şi administrativă) în vederea evitării instalării
riscului de abandon şcolar şi familial în rândul copiilor marginalizaţi;
- socializarea, învăţarea socială, integrarea copiilor proveniţi din familii aflate în situaţii
de criză;
- prevenirea marginalizării sociale;
- motivarea părinţilor în scopul asumării şi promovării unei educaţii adecvate pentru
copiii acestora;
- creşterea accesibilităţii la educaţie a copiilor preşcolari din cadrul familiilor
defavorizate.
Principalul motiv care stă la baza acestui proiect este criza financiară care a afectat şi
populaţia Sectorului 6, astfel încât s-a înregistrat o scădere dramatică a numărului de copii
preşcolari care au acces la învăţământul preşcolar. Aceştia nu au acces la învăţământul preşcolar
de stat din cauza numărului redus de grădiniţe – circa 19 grădiniţe existente la nivelul Sectorului
6, care prevăd în medie un număr de 4476 locuri, raportat la peste 10.000 solicitări. Menţionăm
că, în prezent, numărul de copii preşcolari înregistrat la nivelul Sectorului 6 se situează în jurul
cifrei de 10500.
Ca urmare a celor prezentate mai sus, supun spre aprobare Consiliului Local al Sectorului
6 prezentul proiect de hotărâre.

Director General,
Marius Lăcătuş

EXPUNERE DE MOTIVE

Prin raportul de specialitate întocmit de către Directorul General al Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 se susţine necesitatea derulării de către
D.G.A.S.P.C. Sector 6 a proiectului “Centrul Multifuncţional România Kids” în parteneriat cu
Asociaţia Centrul Creştin Bucureşti, situată în sectorul 6, str. Răsăritului nr. 59 şi se ţine cont de
dezideratele politicilor sociale formulate la nivel naţional, dar şi la nivel european de a dezvolta
serviciile de asistenţă socială.
Scopul proiectului este acela de a fundamenta un model social corespunzător standardelor
minime obligatorii elaborate de către Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, respectiv
de a continua serviciile sociale oferite în centrul multifuncţional la nivelul comunităţii locale.
Totodată proiectul îşi propune susţinerea familiilor defavorizate din sectorul 6 prin acordarea
unui ajutor în ceea ce priveşte integrarea copiilor proveniţi din familii defavorizate în scopul
prevenirii abandonului timpuriu al şcolii.
Obiectivul general este furnizarea de servicii sociale pentru un număr de 200 de copii
şcolari şi preşcolari cu vârsta cuprinsă între 3-14 ani aflaţi în dificultate şi pentru familiile
acestora, care au domiciliul pe raza sectorului 6, respectiv pentru un număr de 100 de preşcolari
cu vârsta cuprinsă între 3-7 ani care vor beneficia de servicii de îngrijire de zi şi 100 de şcolari cu
vârsta cuprinsă între 7-14 ani care vor beneficia de asistenţă pentru pregătirea temelor şcolare
precum şi activităţi ludice şi de socializare.
Având în vedere cele mai sus menţionate, supun spre dezbatere şi aprobare Consiliului
Local sector 6 proiectul de hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local
Sectorului 6, în anul 2013, a proiectului „Centrul Multifuncţional România Kids”, desfăşurat de
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia
Centrul Creştin Bucureşti.

PRIMAR,
Rareş Şerban Mănescu

