MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6
Nr.: 205/15.03.2017

PROIECT
AVIZEAZĂ
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6,
Demirel Spiridon

HOTĂRÂRE
privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2017 a proiectului „Susţinerea şi dezvoltarea
serviciilor adresate copiilor cu dizabilităţi“ desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului Sector 6

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 nr. 1 şi nr. 5 ale Consiliului
Local Sector 6;
Ţinând seama de:
- Prevederile art. 49 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea
drepturilor copilului, republicată, 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;
- O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
- 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 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi
completările ulterioare;
Consiliul Local al Sectorului 6,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă derularea şi finanţarea în cuantum maxim de 147.000 lei din bugetul
local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti în anul 2017 a proiectului „Susţinerea şi
dezvoltarea serviciilor adresate copiilor cu dizabilităţi“ 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 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,

CONTRASEMNEAZĂ
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6,
Demirel Spiridon

Nr.:
Data:

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind iniţierea unui Proiect de hotărâre supus spre aprobare Consiliului Local al
sectorului 6 în vederea finanţării din bugetul local a proiectului „Susţinerea şi dezvoltarea
serviciilor adresate copiilor cu dizabilităţi”- proiect privind recuperarea şi integrarea copiilor
cu dizabilităţi cu suma de 147.000 lei .
Proiectul „Susţinerea şi dezvoltarea serviciilor adresate copiilor cu dizabilităţi”, proiect
privind reabilitarea şi integrarea copiilor cu dizabilităţi, în care se susţine dificultatea
integrarii copilului cu dizabilităţi din cauza lipsei de informare generală cu şi despre copilul
cu dizabilităţi, lipsa formării personalului specializat pe problematica lui, vine să
îmbunătăţească calitatea serviciilor oferite atat în cadrul Căsuţelor de Tip Familial Istru,
Complexului Servicii de Recuperare, Centrului de Zi Orşova, cat si a serviciilor de
recuperare la domiciliu si a celor adresate copiilor cu autism. Proiectul isi propune să
informeze, să reducă etichetarea şi marginalizarea, să promoveze includerea în comunitate a
copilului cu dizabilităţi, factori care pot creşte procentul succesului recuperarii printr-o
abordare complexă a problematicii acetei categorii sociale, îmbinând aspectele de reabilitare
şi de integrare socială cu cele de integrare preşcolară şi şcolară. Proiectul se va desfăşura în
perioada aprilie 2017 –noiembrie 2017.
Pe parcursul derulării sale, proiectul preconizează un număr de 170 de beneficiari finali,
copii cu dizabilităţi şi familiile acestora.
Scopul proiectului vizează dezvoltarea serviciilor de recuperare pentru comunitate, în
scopul incluziunii sociale a copiilor cu handicap şi diminuarea marginalizării sociale,
dezvoltarea unei structuri comunitare de recuperare adresate copiilor cu dizabilităţi şi
familiilor acestora, crearea, pentru familiile copiilor cu dizabilităţi, unui cadru securizant, de
încredere, fapt ce conduce la posibilitatea indenificării unor noi resurse pentru depăşirea
factorilor contextuali nefavorabili.
Prin acordarea unor servicii de calitate, şansele diminuării restricţiilor de participare la
viaţa socială a copilului cu dizabilităţi cresc, fapt ce conduce, pe termen lung, la reducerea
costurilor ce sunt implicte de îngrijirea unei personae cu handicap.
Participarea, ca implicare într-o situaţie de viaţă a copilului cu dizabilităţi, este
condiţionată şi de informarea şi sensibilizarea comunităţii în vederea eliminării
prejudecăţilor şi prevenirea excluderii sociale a copiilor cu dizabilităţi şi a familiilor
acestora, de realizarea unui parteneriat între familie, membrii echipei de specialişti, unităţi
şcolare şi preşcolare şi DGASPC sector 6, implicate în procesul de recuperare şi integrare a
copilului cu dizabilităţi.
Promulgarea Proiectului privind Susţinerea şi dezvoltarea serviciilor adresate copiilor cu
dizabilităţi în cadrul Căsuţelor de Tip Familial Istru, Complexului Servicii de Recuperare,
Centrului de Zi Orşova, a serviciilor de recuperare la domiciliu şi a serviciilor de asistenţă
specializată pentru copii cu autism, creează existenţa unui sistem funcţional privind
supervizarea şi formarea specialiştilor şi consilierea, informarea părinţilor, voluntarilor,
cadrelor didactice care contribuie la recuperarea, dezvoltarea, educavrea şi integrarea
copilului cu dizabilităţi.

Este important de constientizat de către comunitate faptul că un copil recuperat şi
integrat va susţine aparatul de stat atunci cand va deveni adult iar un copil marginalizat,
etichetat va dezvolta un comportament antisocial care se răsfrânge negativ asupra calitatii
vietii comunităţii în prezent şi în viitor.
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
proiectul de hotărâre.

DIRECTOR GENERAL,
Gabriela Schmutzer

EXPUNERE DE MOTIVE

Având în vedere Raportul de Specialitate întocmit de Directorul General al
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în care se
susţine dificultatea integrării copilului cu dizabilităţi din cauza lipsei de informare
generală cu şi despre copilul cu dizabilităţi, lipsa formării personalului specializat
pe problematica lui, proiectul vine să îmbunătăţească calitatea serviciilor oferite,
atât în cadrul Căsuţelor de Tip Familial Istru, Complexului Servicii de Recuperare,
Centrului de Zi Orşova, cât şi a serviciilor de recuperare la domiciliu şi celor
adresate copiilor cu autism. Scopul proiectului este să informeze, să reducă
etichetarea şi marginalizarea copiilor cu dizabilităţi, să promoveze includerea lor
în comunitate, factori care pot creşte procentul succesului recuperării printr-o
abordare complexă a problematicii acestei categorii sociale, îmbinând aspectele de
reabilitare şi de integrare socială cu cele de integrare preşcolară şi şcolară. De
asemenea, ţinând seama de prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi
promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare, în care
prevalează principiul interesului superior al copilului în acordarea serviciilor de
asistenţă socială, consider oportună aprobarea finanţării proiectului „Susţinerea şi
dezvoltarea serviciilor destinate copiilor cu dizabilităţi”, în conformitate cu
documentaţia anexată la proiectul de hotărâre.
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, propun spre dezbatere şi
aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2017
a Proiectului „Susţinerea şi dezvoltarea serviciilor adresate copiilor cu
dizabilităţi”, desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Sector 6.

PRIMAR,
Gabriel Mutu

