MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6
S.T. 83/25.01.2016

PROIECT
AVIZEAZĂ
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6
Demirel Spiridon

HOTĂRÂRE
privind aprobarea finanţării necesare pentru asigurarea sustenabilităţii pentru o perioadă
de 3 ani (2016, 2017, 2018), a proiectului „Servicii integrate de sprijin pentru victimele
violenţei în familie şi persoanelor cu dizabilitaţi” ID 143222
Văzând Raportul de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Sector 6 şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti prin care se propune
aprobarea finanţării necesare pentru asigurarea sustenabilităţii proiectului „Servicii integrate de sprijin
pentru victimele violenţei în familie şi persoanelor cu dizabilitaţi”, ID 143222;
Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6;
Având în vedere:
- Proiectul „Servicii integrate de sprijin pentru victimele violenţei în familie şi persoanelor cu
dizabilitaţi”, ID 143222 depus spre finanţare de către Fundaţia Estuar în cadrul Cererii de proiecte nr. 144
„Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii” cu finanţare prin Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa prioritară 6, Domeniul Major de Intervenţie 6.2.;
- Decizia O.I.R.P.O.S.D.R.U. Regiunea Bucureşti-Ilfov nr. 1155/04.04.2014 de aprobare a finanţării
proiectului Servicii integrate de sprijin pentru victimele violenţei în familie şi persoanelor cu dizabilitaţi”
ID 143222;
- Prevederile Documentului Cadru de Implementare al P.O.S.D.R.U. 2007-2013 (DCI), cu modificările şi
completările ulterioare;
- Prevederile Ghidului Solicitantului – Condiţii Generale P.O.S.D.R.U. 2007-2013, nr. de referinţă al
programului (CCI): 2007RO051PO001;
- H.C.L. Sector 6 nr. 124/28.08.2014 privind aprobarea participării D.G.A.S.P.C. Sector 6, în calitate de
partener, în cadrul proiectului ”Servicii integrate de sprijin pentru victimele violenţei în familie si
persoanelor cu dizabilitaţi”, ID 143222 şi a cheltuielilor legate de implementarea acestuia;
- Contractul de Finanţare nr. 2692/15.04.2014, încheiat cu O.I.R.P.O.S.D.R.U., Regiunea Bucureşti-Ilfov;
- Prevederile art. 1 alin. (1), (2), lit. a), art. 2 lit. a) şi lit. c) punctul 12 din Anexa 1 la H.G. nr. 1434/2004
privind atribuţiile şi Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a) şi art. 81 alin. (2) lit. d) şi n) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Consiliul Local Sector 6,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă finanţarea necesară pentru asigurarea sustenabilităţii pentru o perioadă de 3 ani
(2016, 2017, 2018), a proiectului ”Servicii integrate de sprijin pentru victimele violenţei în familie şi
persoanelor cu dizabilitaţi”, ID 143222.
Art. 2. Se aprobă finanţarea din bugetul Local al Sectorului 6 cu suma de 1.584.312 lei,
reprezentând cheltuieli pentru sustenabilitatea proiectului, pentru o perioadă de 3 ani (2016, 2017, 2018),
conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Sector 6, vor duce la îndeplinire prevederile 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
Proiectul de hotărâre supus aprobării are în vedere sustenabilitatea proiectului „Servicii integrate
de sprijin pentru victimele violenţei în familie şi persoanelor cu dizabilitaţi”, POSDRU/165/6.2/S/143222,
finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6
– “Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.2 „Îmbunatăţirea accesului si a
participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”. Este implementat de catre Fundaţia Estuar, în calitate
de beneficiar, în parteneriat cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6,
Fundaţia “Preţuieste Viaţa”, conform Contractului de Finanţare nr. 2692/15.04.2014 încheiat cu
O.I.R.P.O.S.D.R.U. Regiunea Vest şi a Acordului de Parteneriat nr.211/30.08.2013.
Obiectivul general al proiectului a constat în îmbunătaţirea şi facilitarea accesului la Servicii
Sociale Integrate, psiho-medico-sociale prin consiliere psihologică, psihiatrică, juridică, pentru 450 de
persoane victime ale violenţei în familie, si 200 persoane cu dizabilităţi, prin creşterea participării
acestora la viaţa economică si socială, promovarea unui mediu de viaţă sănătos şi sensibilizarea şi
conştientizarea societaţii civile, liderilor de opinie si reprezentanţilor administraţiei publice centrale şi
locale asupra fenomenului violenţei în familie.
Obiectivele specifice au fost:
1. Dezvoltarea serviciilor de informare, asistenţă juridică şi consiliere astfel încat membrii grupului ţintă
format din victime ale violenţei în familie să poată regasi armonia în familie şi echilibrul emoţional .
2. Sensibilizarea si conştientizarea societăţii civile, liderilor de opinie si reprezentanţilor administraţiei
publice centrale si locale, asupra fenomenului violenţei in familie prin realizarea unei campanii media pe
tematica violenţei in familie si a discriminarii.
3. Schimbarea atitudinii sociale privind persoane cu dizabilităţi, prin derularea unei campanii de informare
si promovare privind abilităţile persoanelor cu dizabilităţi, si sensibilizarea comunităţii cu privire la
necesitatea promovării incluziunii sociale.
Conform acordului de parteneriat, Direcţia Generală de Asistenţă Socială si Protecţia
Copilului Sector 6, a avut de indeplinit o serie de activităţi adresate dezvoltarii capitalului uman, ce au
vizat facilitarea participarii la programul de formare profesionala a persoanelor vulnerabile şi au adresat o
serie de măsuri celorlalţi actori din cadrul comunităţilor (angajatori, autorităţi locale) pentru a spori
flexibilitatea pieţei muncii si a promova incluziunea acestora. Formarea profesională din cadrul
proiectului a fost adresata unui număr mare de beneficiari şi a fost proces puternic adaptat la piaţa muncii
şi la nevoile persoanelor din grupul ţintă. Toate calificările profesionale oferite în cadrul proiectului au
fost stabilite în urma unei analize a pieţei muncii, mărind substanţial şansele de angajare ale persoanelor
din grupul ţintă. Astfel prin „Îmbunătăţirea accesului si participării persoanelor vulnerabile la piaţa
muncii” au fost propuse instruiri personalizate pentru dezvoltarea competenţelor de baza si calificărilor în
afara sistemului de educaţie formal. Această abordare a fost prioritară pentru grupul ţintă al proiectului,
ale cărui grad de participare la sistemul de educaţie formal este foarte scăzut (în special pentru persoanele

cu dizabilităţi). Astfel, au fost furnizate servicii de consiliere individuala complexa pentru motivarea
persoanelor din grupul tinta in vederea integrarii acestora pe piata muncii.
-

Având în vedere:
Contractul de finanţare 2692/15.04.2014;
Cererea de finanţare 5942/04.09.2013;
Acordul de Parteneriat 211/30.08.2013”.

Propunem asigurarea finanţarii sustenabilităţii Proiectului ”Servicii integrate de sprijin pentru
victimele violenţei în familie si persoanelor cu dizabilităţi” pentru urmatoarele 36 luni şi ne angajăm să
continuăm desfaşurarea activităţilor din cadrul acestui proiect.
Considerăm ca principalul element de sustenabilitate al proiectului propus spre finanţare este acela
al formării unui parteneriat public-privat puternic, funcţional în procesul de integrare socială al
persoanelor din grupurile vulnerabile. Asigurarea SUSTENABILITAŢII PROIECTULUI SI
GENERALIZAREA EFECTELOR SALE se fac în principal în condiţii de autofinanţare prin reluarea
activităţilor, prin mediatizarea exemplelor de bună practică.Proiectul va fi sustenabil atât prin alocarea de
fonduri din partea D.G.A.S.P.C. Sector 6 cât şi prin faptul că persoanele ce vor dobândi competenţe cheie
pentru dezvoltarea carierei precum şi cele calificate/recalificate vor aplica cunostinţele si experienţa
asimilate la locurile de muncă, în diverse domenii de activitate, contribuind la ridicarea nivelului calitativ
al muncii prestate şi la creşterea sectoarelor economice respective.
Proiectul vizează, în principal, scoaterea beneficiarilor săi direcţi de sub incidenţa dependenţei
faţa de prestaţiile/serviciile sociale şi plasarea acestora sub incidenţa autonomiei, prin facilitarea accesului
la obţinerea unui venit lunar stabil; participarea la cursurile de formare va contribui la dezvoltarea
abilităţilor şi competenţelor astfel încat începând din timpul proiectului si continuâind în următorii ani,
membrii grupului ţintă vor avea şanse mărite la noi locuri de muncă/ promovare, având totodată efect de
TRANSFERABILITATE. Programul prevede totodată măsuri complementare de sprijin în procesul de
reinserţie profesională celor 150 de beneficiari inscrisi in perioada de implementare, de catre
D.G.A.S.P.C. Sector 6 ca partener în acest proiect. Astfel, ne-am propus pentru perioada de
sustenabilitate să organizam un numar de 6 seminarii pe tema “Egalitate de şanse şi dezvoltare durabilă”
pentru a promova dreptul la munca şi abilităţile persoanelor cu dizabilităţi şi bursa locurilor de munca, să
organizăm cursuri de recalificare pentru beneficiari şi să furnizăm servicii de consiliere individuală
complexă.. Campaniile de sensibilizare,reţele profesionale si inter-profesionale pentru femei cât şi
parteneriatele cu actorii relevanţi din domeniul incluziunii pe piaţa muncii a persoanelor vulnerabile au
menirea de a produce schimbari la nivelul societăţii referitor la reducerea discriminarii, instrumentarea
acestor actori cu abilităţi funcţionale şi eficiente de abordare a persoanelor din grupurile vulnerabile şi
crearea de structuri şi parteneriate regionale care să acţioneze în mod unitar şi pe termen lung în
beneficiul persoanelor aflate în dificultate.
Astfel, efectele vor fi GENERALIZATE prin raportare la economia de piaţă. De asemenea,
realizarea studiului cantitativ va avea impact pe perioada de sustenabilitate a proiectului. Rezultatele
studiului vor fi folosite pentru a fi baza de plecare pe proiecte ulterioare, proiecte care să îl continue pe
acesta, astfel TRANSFERABILITATEA va fi asigurată. Totodată, metodologia de intervenţie dezvoltată
în proiect va conferi oportunitatea valorificării experienţelor dezvoltate prin proiect şi diseminării
acestora la nivel naţional (prin intermediul platformei web), astfel încat să creeze contextul de transfer al
metodologiei şi către alte tipuri de intervenţie, respectiv alte tipuri de grupuri vulnerabile.
Ca urmare a celor prezentate mai sus, în conformitate cu legislaţia în vigoare, propun spre aprobare
Consiliului Local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti prezentul proiect de hotărâre.

DIRECTOR GENERAL
MARIUS LĂCĂTUŞ

EXPUNERE DE MOTIVE

Văzând Raportul de specialitate întocmit de către directorul Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 prin care se susţine aprobarea finanţării
necesare pentru asigurarea sustenabilităţii proiectului ”Servicii integrate de sprijin pentru
victimele violenţei în familie şi persoanelor cu dizabilităţi” ID 143222, luând în
considerare dezideratele politicilor sociale formulate la nivel naţional, dar şi la nivel
european de a dezvolta serviciile de asistenţă socială, consider de importanţă strategică
locală continuarea proiectului sus-menţionat.
Obiectivul general al proiectului a constat în îmbunătăţirea şi facilitarea accesului la
Servicii Sociale Integrate, psiho-medico-sociale prin consiliere psihologică, psihiatrică,
juridică, pentru 450 de persoane victime ale violenţei în familie şi 200 persoane cu
dizabilităţi, prin creşterea participării acestora la viaţa economică şi socială, promovarea
unui mediu de viaţă sănătos şi sensibilizarea şi conştientizarea societăţii civile, liderilor de
opinie şi reprezentanţilor administraţiei publice centrale şi locale asupra fenomenului
violenţei în familie.
Având în vedere cele sus-menţionate, supun spre dezbatere şi aprobare Consiliului
Local Sector 6 proiectul de hotărâre privind asigurarea finanţării sustenabilităţii proiectului
”Servicii integrate de sprijin pentru victimele violenţei în familie şi persoanelor cu
dizabilităţi” ID 143222.

PRIMAR,
Rareş Şerban Mănescu

