MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

PROIECT
AVIZEAZĂ
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6
Gheorghe Floricică

S.T. 42/16.01.2013
Modificat în data de 22.01.2013

HOTĂRÂRE
privind aprobarea cofinanţării necesare pentru asigurarea sustenabilităţii, în anul 2013, a proiectului
”Servicii integrate de dezvoltare profesională pentru adulţii cu probleme de sănătate mintală”,
ID 64373
Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti 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;
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
pentru perioada 2011-2018;
- H.C.L. Sector 6 nr. 20/27.01.2011 privind aprobarea participării DGASPC Sector 6, în calitate de
partener, în cadrul proiectului ” Servicii integrate de dezvoltare profesională pentru adulţii cu probleme
de sănătate mintală”, ID 64373 şi a cheltuielilor legate de implementarea acestuia;
- Prevederile art. 41 din Legea nr. 487/ 2002 sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări
psihice, republicată;
- Prevederile art. 44 alin. (1) şi alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a), coroborat cu 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 cofinanţarea pentru asigurarea sustenabilităţii, în anul 2013, a proiectului
”Servicii integrate de dezvoltare profesională pentru adulţii cu probleme de sănătate mintală”, ID
64373, finanţat în cadrul Programului Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane
2007-2013, Axa prioritară 6 "Promovarea incluziunii sociale", Domeniul Major de Intervenţie 6.2.
„Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”.
Art. 2. Se aprobă finanţarea din bugetul Consiliul Local Sector 6 cu suma de 558.840 lei,
reprezentând suma aferentă DGASPC Sector 6 din totalul cheltuielilor în valoare de 646.020 lei, pentru
anul 2013, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotarâre.
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 cunoştinţă publică se va face, conform competenţelor,
prin grija Secretarului Sector 6.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONTRASEMNEAZĂ
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6,
Nr.
Data:

Gheorghe Floricică

RAPORT DE SPECIALITATE
Proiectul de hotărâre supus aprobării are în vedere sustenabilitatea proiectului ”Servicii
integrate de dezvoltare profesională pentru adulţii cu probleme de sănătate mintală”, ID 64373,
implementat în parteneriat cu Fundaţia Estuar. Proiectul a fost finanţat în cadrul Programului
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6 „Promovarea
incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.2 „Îmbunătăţirea accesului şi a participării
grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”.
Obiectivul proiectului a fost promovarea incluziunii sociale si cresterea accesului pe piata libera
a muncii a adultilor cu probleme de sanatate mintala prin oferirea de servicii specializate de consiliere,
formare profesionala si calificarea acestora in vederea ocuparii.
Prin activitatile realizate in cadrul proiectului “Servicii integrate de dezvoltare profesionala
pentru adultii cu probleme de sanatate mintala” ne-am propus sa determinam schimbari majore atat la
nivelul individului cat si la nivelul comunitatii in care el traieste, promovand principiul imbatranirii
active, deoarece odata cu inaintarea in varsta se impune necesitatea adaptarii masurilor necesare ce vor
fi adoptate in functie de specificul fiecarei grupe de varsta, astfel incat sa conduca la cresterea
oportunitatilor, prin includerea masurilor care iau in considerare nevoile uneia sau ale altei grupe de
varsta.
Pe parcursul tuturor fazelor de implementare a proiectului atat solicitantul si partenerii acestuia
au aplicat si vor aplica principiile egalitatii de gen precum si practici nediscriminatorii in selectia a
personalului si a beneficiarilor. Pana in prezent atat solicitantul cat si partenerii sai nu au facut nicio
deosebire, nu au exclus, restrictionat sau favorizat participarea beneficiarilor la activitatiile proiectului
pe criterii de: rasa, nationalitate, etnicitate, limba, religie, categorie sociala, credinta, gen, orientare
sexuala, varsta, dizabilitati, boli cronice necontagioase, infectie cu HIV, apartenenta la o categorie
sociala defavorizata sau oricare alte criterii care incalca drepturile si libertatile fundamentale ale omului
a oricarora dintre participanti (indivizi sau organizatii). Tuturor beneficiarilor proiectului li s-a solicitat
acordul scris in vederea completarii formularului standard pentru utilizarea si diseminarea datelor
personale conform regulamentului si a directivelor europene EC/95/46 si 2002/58/EC cu privire la
protectia datelor. Aceste principii de egalitate de sanse si valori vor fi definite in manualul
organizational al retelei pentru a se asigura ca sunt respectate si urmate.
Proiectul a fost conceput in asa fel incat sa duca la cresterea incluziunii sociale, deci nu numai
ca sa ofere egalitate de sanse intre barbati si femei, ci si intre persoanele marginalizate si cele integrate
social. Prin facilitarea accesului celor 200 de beneficiari la Serviciile integrate de dezvoltare
profesionala s-a urmarit integrarea pe piata muncii a adultilor cu probleme de sanatate mintala,
eliminarea excluderii sociale, si cresterea sanselor acestora de a deveni persoane deplin functionale si
integrate social.
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

Văzând Raportul de specialitate întocmit de către directorul Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 prin care se susţine importanţa
continuării proiectului „Servicii integrate de dezvoltare profesională pentru adulţii cu
probleme de sănătate mintală” în parteneriat cu Fundaţia Estuar, 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.
Scopul proiectului este promovarea incluziunii sociale şi creşterea accesului pe
piaţa liberă a muncii a adulţilor cu probleme de sănătate mintală prin oferirea de servicii
specializate de consiliere, formare profesională şi calificarea acestora în vederea
ocupării.
Având în vedere cele sus-menţionate, supun spre dezbatere şi aprobare Consiliului
Local Sector 6 proiectul de hotărâre privind aprobarea finanţării necesare pentru
sustenabilitatea din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2013, a proiectului „Servicii
integrate de dezvoltare profesională pentru adulţii cu probleme de sănătate mintală”, ID
64373, desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Sector 6 în parteneriat cu Fundaţia Estuar.

PRIMAR,
Rareş Şerban Mănescu

