MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6
S.T. 22/15.01.2013

PROIECT
AVIZEAZĂ
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6
Gheorghe Floricică

HOTĂRÂRE
privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2013 a proiectului „Tabere de dezvoltare personală”
desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

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;
Ţinând seama de:
- HCL 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;
- O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
- H.G. nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare a serviciilor sociale;
- Prevederile art. 49 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor
copilului, cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile art. 65, 66, 67, 68 şi 69 din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale;
- Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale;
În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi cele ale art. 81, alin. (2) lit. d) şi n) din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
Consiliul Local al Sectorului 6,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă derularea şi finanţarea în cuantum maxim de 20.000 lei din bugetul local al
Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, în anul 2013, a proiectului „Tabere de dezvoltare personală”
desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, conform Anexei
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 si Direcţia Generala 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
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RAPORT DE SPECIALITATE

Conform Legii nr. nr. 292/2011 a asistenţei sociale, componentă a sistemului de protecţie
socială, sunt prevăzute o serie de măsuri prin care administraţia locală asigură prevenirea, limitarea sau
înlăturarea efectelor temporare sau permanente care pot genera excluderea sau marginalizarea socială a
unor categorii de persoane din care fac parte copii, persoanele singure, persoanele cu handicap,
persoanele vârstnice, precum şi orice alte persoane aflate în nevoie.
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 este responsabilă de
oferirea unor programe adaptate nevoilor comunităţii care, în contextul socio-economic actual, este un
deziderat asumat în strategiile naţionale de dezvoltare a serviciilor de asistenţă socială ale României, iar
Centrele de Zi sunt servicii pentru protecţia copilului a căror misiune este de a preveni abandonul şi
instituţionalizarea prin asigurarea pe timpul zilei a unor activităţi de îngrijire, educaţie, recreere,
socializare, consiliere, dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă, orientare şcolară pentru copii,
cât şi a unor activităţi de sprijin şi consiliere pentru părinţi sau reprezentanţii legali.
Toate activităţile prevăzute în programa centrelor sunt destinate exclusiv perioadei şcolare şi
include activităţi auxiliare de tip after-school. Copiii beneficiari ai centrelor sunt aproximativ 100 de
copii cu vârste cuprinse între 6 şi 10 ani. Aceştia provin din familii aflate în dificultate psiho-socioeconomică, au situaţii şcolare la limita promovabilităţii, cu risc de abandon şcolar, lipsiţi de suport şi
supraveghere din partea părinţilor.Centrele de Zi răspund acestor probleme propunând un program de
activităţi educative şi recreative pe timp de zi în scopul susţinerii copiilor şi familiilor acestora.
Proiectul „Tabere de dezvoltare personală” continuă aceste demersuri prin organizarea a patru
tabere de cartier pe timpul vacanţei de vară când activităţile centrelor de zi sunt întrerupte. În plus, în
cadrul taberelor de cartier, copiii sunt implicaţi în activităţi de petrecere a timpului liber care să le
stimuleze creativitatea, oferindu-le repere pentru canalizarea energiei în acitivităţi constructive şi
alegerea unui grup de prieteni care să întrunească aceleaşi criterii.
În vederea realizării taberelor de cartier s-a identificat ca o nevoie specifică pregătirea unui grup
de voluntari care să susţină cu precădere activităţi de animaţie socio-educativă pe durata taberelor,
respectiv 10 zile pentru fiecare tabără locală în parte. Pentru atingerea acestui obiectiv, proiectul de faţă
îşi propune activităţi de identificare şi pregătire a voluntarilor, premergătoare desfăşurării propriu-zise
a celor patru tabere de cartier din acest an, în perioada februarie-mai 2013.
Astfel, ţinând cont de cele prezentate mai sus, proiectul ,,Tabere de dezvoltare personală”
urmăreşte să obţină următoarele rezultate:
• Pregătirea a patru echipe de voluntari de aproximativ 20-30 de persoane care să susţină
activităţile specifice taberelor locale propuse în acest an;
• Desfăşurarea celor patru tabere de cartier propuse în acest an, pe o perioadă de 10 zile fiecare,
adresându-se unui număr de 100 de copiii proveniţi din familii cu posibilităţi materiale reduse
de pe raza sectorului 6;

•

Optimizarea calităţii serviciilor specifice Centrelor de Zi din cadul Direcţiei Generale de

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 prin metode şi tehnici de educaţie non-formală.
Ca urmare a celor prezentate mai sus, supun spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 6 al
Municipiului Bucureşti prezentul proiectul de hotărâre.

DIRECTOR GENERAL,
MARIUS LĂCĂTUŞ

EXPUNERE DE MOTIVE

Prin Raportul de Specialitate întocmit de către Directorul General al Direcţiei
Generale de Asistență Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 se susţine derularea şi
finanţarea

în cuantum maxim de 20.000 lei din bugetul local al Sectorului 6 al

Municipiului Bucureşti, în anul 2013, a proiectului „Tabere de dezvoltare personală”.
În conformitate cu prevederile art. 45 alin. (2) lit. a) şi cele ale art. 81 alin. (2) lit.
d) şi n) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, supun spre dezbatere şi aprobare proiectul de
hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2013 a proiectului „Tabere de
dezvoltare personală” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Sector 6.

PRIMAR,
Rareş Şerban Mănescu

