MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6
S.T. 789/01.10.2019

PROIECT

HOTĂRÂRE
privind înființarea Centrului de Zi de Recuperare pentru Copii cu Dizabilități „Orșova” prin
reorganizarea Centrului de Zi pentru Copii cu Dizabilități „Orșova”

Văzând Raportul de specialitate nr. D/21851/01.10.2019 al Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 şi Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6;
Luând în considerare avizul comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6;
Având în vedere:
- Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 11/31.01.2019 privind aprobarea Strategiei locale de
Dezvoltare a Serviciilor Sociale din Sectorul 6 al Municipiului București, pentru perioada 2019-2023;
- 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;
- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul nr. 27/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi
destinate copiilor;
- Prevederile art. 49 alineatele (1), (2), (4) și (5), coroborat cu prevederile art. 120 din Legea nr. 272/2004
privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
- Prevederile art. 6 lit. b) și d), art. 7 alin. (2), art. 9 alin. (2), art. 15 și art. 19 lit. g) din
Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată,
cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a
regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările și completările
ulterioare;
- Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și
completările ulterioare;
- Nota de fundamentare nr. D/21407/24.09.2019 privind înființarea Centrului de Zi de Recuperare pentru
Copii cu Dizabilități „Orșova” prin reorganizarea Centrului de Zi pentru Copii cu Dizabilități „Orșova”;
În temeiul dispoziţiilor art. 139 alin. (1), precum şi cele ale art. 166 alin. (2) lit. p) din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Consiliul Local al Sectorului 6
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. (1) Se aprobă înființarea Centrului de Zi de Recuperare pentru Copii cu Dizabilități
„Orșova” prin reorganizarea Centrului de Zi pentru Copii cu Dizabilități „Orșova”, conform Anexei nr. 1,
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Se aprobă Regulamentul-cadru de organizare și funcționare al Centrului de Zi de Recuperare
pentru Copii cu Dizabilități „Orșova”, 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 ȘEDINŢĂ,

AVIZEAZĂ
pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a)
din O.U.G. nr. 57/2019
SECRETARUL SECTORULUI 6,
Demirel Spiridon

Nr.:
Data:

RAPORT DE SPECIALITATE

În conformitate cu dispozițiile cuprinse în:
- Hotărarea Guvernului. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor
sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale;
- Hotărârea Guvernului nr. 476/2019 pentru modificarea şi completarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în
domeniul serviciilor sociale;
- Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu
modificările și completările ulterioare;
- Ordinul nr.27/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile
de zi destinate copiilor;
- Prevederile art. 120 alin.(1) din Legea 272/2004 privind protecția și promovarea
drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările
ulterioare, consiliul local potrivit competențelor sale și în condițiile legii, asigură cadrul necesar
pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind serviciile sociale acordate în scopul
protecţiei copilului, persoanelor cu handicap, persoanelor vârstnice, precum şi altor categorii de
persoane sau grupuri aflate în nevoie.
Actele normative sus menţionate - coroborate cu dispoziţiile Legii nr. 272/2004 privind
protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu completările ulterioare, precum şi
cu dispoziţiile Legii asistenței sociale nr.292/2011 asigură cadrul legal necesar înfiinţării şi
funcţionării centrelor de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități.
Potrivit legislației menționate, autoritățile publice, furnizorii de servicii sociale dar și
reprezentanții societății civile au un rol important în promovarea și respectarea drepturilor
copiilor cu dizabilități.
Astfel, în acest context legislativ, înființarea de servicii sociale de zi, de tip centre de zi,
pentru copii cu dizabilități din sectorul 6, București, reprezintă o prioritate locală pentru
promovarea drepturilor acestei categorii de copii, în scopul respectării principiilor de bază,
prevăzute în Legea nr.272/2004 și anume: copilul cu handicap are dreptul la îngrijire specială
adaptată nevoilor lui, dreptul la educație, recuperare, compensare, reabilitare.
Ca urmare, integrarea și incluziunea socială a copiilor cu handicap, cu drepturi egale ca
toți ceilalți membri ai societății, reprezintă un interes major pentru comunitatea locală.
Extinderea ariei de servicii sociale de înaltă calitate în sfera serviciilor de educație,
recuperare, reabilitare funcțională, servicii care favorizează independența și integrarea în
comunitate a copiilor cu dizabilități, care să ajute la valorificarea potențialului lor.
Numărul mare al persoanelor adulte cu handicap, aflat în continuă creştere, impune
extinderea ariei serviciilor sociale destinate acestei categorii de copii, astfel încât să se asigure o
adresabilitate cât mai largă, la nivel de comunitate.

Centrul de Zi de Recuperare pentru cu Copii cu Dizabilități ”Orșova” situat in
București, sector 6, Str. Orșova nr 98, cu o suprafață de 989,1 mp, va oferi servicii integrate,
adecvate nevoilor specifice beneficiarilor, în concordanță cu tipul de handicap.
Beneficiarii serviciilor sociale,
Serviciile sociale acordate în Centrul de Zi de Recuperare pentru cu Copii cu
Dizabilități ”Orșova”, sunt adresate copiilor preșcolari cu handicap neuropsihomotor, care dețin
Certificat de încadrare în grad de handicap sau care au un diagnostic stabilit de un medic
psihiatru de psihiatrie infantilă. De asemenea, fiecare beneficiar-copil deține un plan de
abilitare/reabilitare conform Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor
copilului, republicată, cu completările ulterioare.
Beneficiarii sunt copii care au vârsta cuprinsă între 3-8 ani, cu domiciliul sau reședința
în sectorul 6, București, precum și familiile acestora.
Capacitatea centrului este de 20 de beneficiari copii.
Obiectivele specifice,
a. Dezvoltarea serviciilor comunitare de intervenție specializată pentru copiii cu
dizabilități în vederea includerii sociale și școlare precum și a reducerii riscului
de abandon,
b. Furnizarea de servicii sociale corespunzătoare nevoilor copiilor preșcolari cu
dizabilități pentru formarea și dezvoltarea deprinderilor de viaţă independent,
c. Participarea activă a părinților, prin activitățile comune cu aceștia la demersurile
specifice din cadrul centrului, părintele/reprezentantul legal devenind colaborator
pentru valorificarea potenţialului lor recuperator și facilitarea accesului la
serviciile sociale adecvate nevoilor identificate,
d. Sprijinul, îndrumarea și consilierea părinților, astfel încât specialiștii centrului să
devină model și suport afectiv pentru părinți/reprezentanți legali, părinții
constientizând, în acest fel, rolul lor în dezvoltarea copilului,
e. Dezvoltarea de programe și proiecte alternative prin colaborarea cu furnizori de
servicii de intervenție specializată pentru copiii cu dizabilități,
f. Realizarea unei rețele funcționale, împreună cu reprezentanții învațămâtului
primar special sau de masă pentru integrarea copiilor în mediul școlar,
g. Asigurarea resurselor de intervenție specializată pentru copiii preșcolari cu
dizabilități pentru valorificarea potențialului psihoindividual și pentru integrarea
lor socială și școlară,Dezvoltarea unui cadru securizat, pentru activități de
socializare şi petrecere a timpului liber,
h. Creşterea capacităţii instituţionale şi administrative a D.G.A.S.P.C. sector 6
pentru oferirea de servicii sociale specifice intervenției specializate, destinate
copiilor cu dizabilități.
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, sector 6, București, în
calitate de furnizor de sevicii, realizează informarea potenţialilor beneficiari/reprezentanţilor
legali şi/sau membrilor de familie cu privire la serviciile acordate în Centrul de Zi de
Recuperare pentru Copii cu Dizabilități ”Orșova”, la modalitățile de admitere și de asistare
precum și cu privire la condițiile privind încetarea serviciilor sociale.
De asemenea, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, sector 6,
București, în calitate de furnizor de servicii, asigură o structură de personal capabil să
desfășoare activităţile şi serviciile acordate. Astfel, în conformitate cu Hotărârea de Guvern nr.

867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale și cu Ordinul Ministrului Muncii,
Familiei, Protecției Sociale și a centrelor de zi pentru copii, 27/2019 privind aprobarea
Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate copiilor.
A. Structura de personal pentru Centrul de Zi de Recuperare pentru cu Copii cu
Dizabilități ”Orșova este de 1+19 angajați contractual, din care:
FUNCȚIA OCUPATĂ
NUMĂR DE POSTURI
șef centru
1
educator
9
psiholog
4
psihopedagog/logoped
2
asistent medical
1
infirmieră
2
kinetoterapeut
1
Un asistent social, angajat al SECCD are atribuții prevăzute în fișa postului privind și
beneficiarii Centrul de Zi de Recuperare pentru cu Copii cu Dizabilități ”Orșova.
B. Capaciatea centrului de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități este de 20 de
beneficiari/ zi, iar programul de lucru este de 40 de ore pe săptămână, acesta fiind afișat la
intrarea in centru, intr-un loc vizibil.
C. Identificarea/Evaluarea viitorilor beneficiari:
Identificarea și evaluarea viitorilor beneficiari se va face din rândul copiilor preșcolari cu
dizabilități cu certificat de handicap din evideța Serviciului de Evaluare Complexă a Copilului
cu Dizabilități, sector 6, dintre copiii cu încadrare în grad de handicap, precum și din rândul
celor care sunt referiți de către alți specialiști care solicită acordarea unor astfel de servicii
sociale, în baza unui diagnostic medical de la un medic specialist, sau prin adresarea directă a
părinților/reprezentanților legali.
Decizia de admitere a copiilor preșcolari cu dizabilități este emisă și aprobată de către
Directorul General al DGASPC sector 6, sau de către Directorul Executiv al Direcției Protecția
Copilului.
D. Activitățile specifice desfășurate in cadrul centului de zi de recuperare pentru
copii cu dizbilități:
Centrul de zi de Recuperare pentru Copii cu Dizabilități ”Orșova” este situat in
București, sector 6, Str. Orșova, nr 98, cu o suprafață de 989,1 mp. Cele două corpuri de clădire
se situează într-o curte cu multă vegetație. Într-una dintre clădiri există o sală de clasă dotată cu
pătuțuri încorporate în care se desfașoară atât activitățile nonformale cât și odihna de dupăamiază. În această clădire există o mansardă compartimentată, unde se desfașoară în paralel
terapii psihologice, sau, la nevoie, poate fi utilizată ca o sală multifuncțională de activități.
În celălalt corp de clădire funcționează 3 cabinete la etaj. La parter este o sală
care poate fi utilizată atât ca loc unde se desfășoară terapie prin sandwork expresiv cât și ca sală
de clasă. Una dintre încăperile de la etaj este multifuncțională, fiind folosită atât ca birou, cât și
ca loc de întâlnire cu părinții, activități de grup, activități de întocmire a rapoartelor și altor acte
și dosare.
Curtea este amenajată astfel încât să se poată desfașura activități recreative și de
socializare.

-






Activitățile specifice:
informare și consiliere
consiliere psihologică pentru părinți/reprezentanți legali
educație
recreere și socializare
recuperare/reabilitare funcțională
alimentație
asistență pentru sănătate
În cazul activității de informare și consiliere,
informarea beneficiarilor cu privire la drepturile și facilitățile pe care le au,
acompanierea beneficiarului în realizarea demersurilor de întocmire a dosarului de
admitere în centru,
activităţi de informare, de consiliere, de educaţie extracurriculară, sprijin pentru
accesarea serviciilor complementare,
suport în accesarea de către persoanele cu dizabilităţi/familiile acestora/reprezentanţii
legali a unor servicii de instruire şi dezvoltare a abilităţilor, după caz.
În consilierea psihologică a părinților/reprezentanților legali,
 asigură colaborarea părinților/reprezentanților legali în procesul dezvoltării
copiilor, aceștia devenind membri în echipa de intervenție specializată alături de
specialiștii centrului,
 acordă suport și sprijin emotional pentru părinți, determinându-i să conștientizeze
realitatea diagnosticului copilului și să abordeze adecvat situația,
 acordă sprijin și îndrumare în abordarea realistă și specializată a problematicii
copilului.

















În ceea ce privește educația,
se asigură activități non-formale și informale de grup,
se sprijină copiii în instrumentarea didactică minim necesară integrării în mediul școlar,
se cultivă atitudinea pozitivă față de mediul de învățare,
se cultivă capacitatea de a respecta regulile necesare desfășurării activității educaționale,
se formează deprinderi de autonomie personală.
Activități de recreere și socializare,
se asigură și se stimulează relații sociale pozitive ale copiilor atât față de colegi, cât și
față de specialiștii cu care interacționează în centru,
se realizează procesul de separare de mediul familial, într-un mediu nou, creându-se
pentru prima dată adaptarea la un mediu social larg (altul decât familia) și se realizeză
abilitarea copiilor cu deprinderi de adaptare la medii noi, necunoscute,
sprijin și îndrumare a copiilor și familiilor acestora pentru a fi acceptați și integrați în
societate.
În ceea ce privește alimentația și asistența pentru sănătate,
asistarea copiilor la masă și somn,
asigură diversificarea alimentației și integritatea senzorială,
abilitează copiii cu deprinderi de autonomie și autoservire în ceea ce privește alimentația,
deprinderile igienico-sanitare, de îmbrăcare/dezbrăcare, încălțare/descălțare,
creează un mediu securizant din punctul de vedere al igienei,



asigură asistența medicală de prim ajutor și veghează la starea de sănătate a copiilor în
timpul programului, în centru.

Indexul activităților care vor fi asumate de Centrul de zi de recuperare pentru copii
cu dizabilități ”Orșova”:
 asigurarea condiţiilor igienico-sanitare corespunzătoare copilului preșcolar cu dizabiliăți
asistat, precum și întreţinerea și folosirea eficientă a bunurilor din dotare,
 acordarea de sprijin și asistenţă de specialitate în vederea prevenirii situaţiilor care pun în
pericol siguranţa copiilor în centru,
 monitorizarea și analizarea situaţiei copiilor preșcolari cu dizabilități, ulterior finalizării
programelor de recuperare/reabilitare, integrare școlară și adaptare socială,
 asigurarea aplicării Strategiei Locale de Asistenţă Socială, în vederea creșterii calităţii
activităţii de protecţie a copiilor cu dizabilități,
 realizarea pentru fiecare beneficiar a unui program personalizat de intervenție în
concordanţă cu vârsta, diagnosticul, potențialul, opţiunile familiei/reprezentantului legal,
care va fi inclus în planul personalizat de servicii al beneficiarului,
 identificarea serviciilor complementare celor oferite în centru și acordarea sprijinului
familiilor acestora pentru a demara demersuri de intervenții pentru copil,
 organizarea de activităţi specifice, intervenții specializate în raport cu potențialul
funcţional al copilului, în vederea reabilitării și recuperării acestuia,
 organizarea activităţilor în afara centrului împreună cu părinții,
 asigurarea sesiunilor de consiliere și informare privind problematica socială (probleme
familiale, psihologice, etc.),
 dezvoltarea de parteneriate și colaborarea cu instituţiile neguvernamentale și cu alţi
reprezentanţi ai societăţii civile, în vederea diversificării și îmbunătăţirii programelor de
recuperare oferite persoanelor cu handicap, în funcţie de realităţile și specificul local,
 organizarea de sesiuni pentru combaterea și prevenirea instituţionalizării ca posibilitate
de abuz din partea familiei,
 organizarea de sesiuni pentru sensibilizarea comunităţii la nevoile specifice copiilor cu
dizabilități,
 respectarea standardelor și indicatorilor stabiliţi de autorităţile competente în domeniu,
 promovarea dezinstituţionalizării prin strategii specifice,
 gestionarea fondurilor alocate în conformitate cu specificul activităţii desfășurate.

Ca urmare, propunem spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 6, înființarea
Centrului de Zi de Recuperare pentru Copii cu Dizabilități „Orșova” prin reorganizarea
Centrului de Zi pentru Copii cu Dizabilități „Orșova”, situat in București, sector 6, Str.Orșova
nr. 98, precum și aprobarea Regulamentului de Organizare și funcționare a serviciului social
înființat.

Director General
Gabriela Schmutzer

SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

REFERAT DE APROBARE

Prin Raportul de specialitate nr. D/21851/01.10.2019, întocmit de către
Directorul General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Sector 6, se susţine înființarea Centrului de Zi de Recuperare pentru Copii cu
Dizabilități „Orșova” prin reorganizarea Centrului de Zi pentru Copii cu
Dizabilități „Orșova”.
În vederea asigurării măsurilor de asistență socială pentru copiii cu
dizabilități, supun spre dezbatere şi aprobare, Consiliului Local Sector 6, prezentul
proiect de hotărâre.

PRIMAR,

Gabriel Mutu

_________________________________________________________________________________
Bucureşti, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUI RO4340730
Tel.: 037.620.4319; Fax: 037.620.4446; www.primarie6.ro; e-mail: prim6@primarie6.ro;
facebook.com/PrimariaSectorului6

