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 Acțiuni în sprijinul copiilor  
 

 

« Inaugurarea nolui 

Centru pentru Familie » 

Luna iunie a anului 2018 a fost o perioadă 

specială în istoria programelor ASIS, organizația 

inaugurând, în sectorul 6 al Capitalei, noul Centru 

pentru Familie. Rezultatul unui efort concertat de 

peste 12 luni, inaugurarea noului serviciu social în 

sprijinul părinților și al copiilor este obiectivul atins 

al unei strategii de implementare pe termen lung a 

serviciilor de sprijin pentru famiile în dificultate. 

Sectorul 6 este o zonă cu potențial resursă în ceea ce 

privește adresabilitatea familiilor care se află în 

situație de dificultate. Programul de prevenire a 

separării copilului de familie și de reducere a 

efectelor negative ale perioadelor de criză familială 

în dezvoltarea echilibrată a copiilor, a capitalizat o 

experiență relevantă în evaluarea unor nevoi sociale 

și stabilirea unor priorități în dezvoltarea de servicii 

care să răspundă nevoilor unei comunități. 

Parteneriatul eficient și fructuos, pe care ASIS l-a 

conturat și dezvoltat cu Direcția Generală de 

Asistență Socială și Protecția Copilului sector 6, a 

dovedit că relația instituțională comunitară poate fi o 

premiză pentru implementarea unor servicii 

competitive care răspund nevoilor familiilor din 

sectorul 6. În urma acestei diagnoze sociale, 

comunitare și parteneriale a fost pregatită și 

implementată mutarea Centrului pentru Familie din 

sectorul 5 în sectorul 6, într-o clădire care oferă 

spațiul fizic potrivit desfășurarii activităților sociale 

și educative cu copiii și familiile. Fiind accesibil în 

zona stației de metrou Gorjului (Aleea Moinești nr 

24, sector 6), în proximitatea DGASPC sector 6 

precum și în mijlocul unui cartier cu populație 

numeroasă, eterogenă, cu potențial de a prezenta 
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dificultăți de natură socială, psihosocială, cu 

dificultăți educaționale și de integrare profesională. 

Centrul își propune să ofere servicii de suport familial 

care să fie o încununare a peste 10 ani de experiență 

în asistența socială a familiilor. Repartiția serviciilor 

în spații sociale specifice oferă un cadru echilibrat și 

funcțional, sală de consiliere, sală de activități de 

grup de tip „Cafeneaua părinților”, grup de suport 

pentru părinți, sală pentru grupul de dezvoltare a 

deprinderilor de viață independentă pentru copii, 

neuitând spațiul de petrecere a timpului liber în 

exterior, o grădină primitoare care să inducă prezența 

unui spațiu securizant pentru părinții care vin cu 

angoasele, neliniștile și, uneori, cu neîncrederea 

benignă în faptul că un ajutor eficace poate veni de 

undeva. Echipa ASIS formată din asistenți sociali, 

psiholog, instructor de educație, va dezvolta și va 

implementa activități specifice care să vină în 

întâmpinarea nevoilor reale ale familiilor. Ea va 

lucra, ca și până acum, în stransă legătură cu echipele 

de asistență socială din cadrul DGASPC sector 6, 

parteneriat care va face planurile de servicii pentru 

fiecare familie, cu adevărat individualizate, realiste, 

specifice, bine organizate în timp, cu o bună 

coordonare pentru atingerea obiectivelor într-un timp 

adecvat și în cadrul general oferit de legislația în 

vigoare și de standardele minime obligatorii care sunt 

cadrul general etic și funcțional pentru 

implementarea activităților acestui Centru. 

Inaugurarea acestui Centru aduce cu sine o 

perspectivă foarte promițătoare în ceea ce privește 

implementarea unor programe noi, dezvoltarea unor 

programe deja în derulare, implementarea unor 

metodologii noi, valide, flexibile și eficiente de 

monitorizare și evaluare a evoluției familiilor 

(programul „The Outcome Star”, Irlanda), programe 

de suport și de analiză a practicii profesionale atât 

pentru profesioniștii care lucrează împreună cu 

echipa ASIS cât și orice profesionist care lucrează în 

domeniul social, pentru bunăstarea copiilor. În cadrul 

acestui newsletter vor fi oferite trimestrial informații 

cu privire la activitățile Centrului. Începănd cu luna 

iunie 2018, Centrul este dotat, funcțional și asteaptă 

să lucreze cu famiiile care vor fi evaluate sau care 

sunt deja într-un program de sprijin familial. Tot ce 

ne dorim este ca acest Centru să răspundă cu adevărat 

nevoilor imediate și pe termen lung și să ofere 

copiilor un mediu de dezvoltare stabil și armonios.  

 În realizarea acestui deziderat, ne bazăm, pe de o 

parte, pe profesionalismul echipei, răbdarea 

profesioniștilor, diversitatea abordărilor, 

interdisciplinaritatea sau transdisciplinaritatea 

funcțională caracteristică parteneriatului public–

privat și, pe de altă parte, pe abordarea care propune 

un parteneriat direct funcțional cu familia și 

participarea nemijlocită a acesteia la procesul de 

luare a deciziilor, de stabilire a obiectivelor și a 

pașilor de urmat pentru a reduce factorii de stres 

social și psihologic la care este supusă. 
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Formarea continuă și profesionalizarea 

echipei 

 

 

În luna mai, echipa ASIS a participat la cursul de 

formare «Rezilienţa adolescenţilor: factori care 

promovează prevenirea violenţei» organizat de 

Fundatia Internationala pentru Copil și Familie. 

Acesta a avut ca și obiective: îmbunătăţirea 

capacităţii profesioniştilor şi a părinţilor, precum și a 

structurilor formale şi informale din comunitate, 

pentru asigurarea unui mediu familial și şcolar sigur, 

şi ajutarea adolescenţilor în identificarea 

competenţelor și resurselor lor împotriva violenţei şi 

a eşecurilor.  

Acest curs este a doilea dintr-o serie de 3, derulate pe 

o perioadă de 3 ani, în cadrul cărora profesioniştii 

sunt ajuaţi să dezvolte o reţea locală care să 

implementeze abordarea de rezilienţă în activitatea de 

prevenire a abuzurilor. 

În cadru acestui curs au fost abordate următoarele 

teme: 

- Rezilienţa, bioecologia dezvoltării umane și 

modelul multidimensional al lumii copilului  

- Rezilienţa, abordarea narativă și creativitatea: 

cadrul teoretic și rezultatele cercetării 

- Modele regenerative de lucru cu copilul 

victimă a abuzului 

- Sociometria, lucrul cu metafore, simboluri şi 

poveşti vindecătoare. 

 

Participarea echipei ASIS la evenimente 

comunitare în mediul rural 

« Merg la școală, sunt puternic ! »  
 

 
 

La invitația Centrului pentru Legislație Nonprofit, 

echipa ASIS a participat la lansarea unui inedit 

proiect comunitar care ne demonstrează faptul că 

deplasarea serviciilor și programelor de dezvoltare în 

proximitate, în cadrul perimetrelor din zona rurală 
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care au populație numeroasă și copii pentru care este 

necesară o abordare multifactorială de dezvoltare pe 

termen lung, este cea mai bună strategie. "Merg la 

școală, sunt puternic !" (POCU 106886) /26 Iunie 

2018 / Felicitări Centrului pentru Legislație 

Nonprofit care, împreună cu partenerii săi direcți 

precum și partenerii instituționali din comunitățile 

Soldanu, Curcani și Luica, demonstrează ca bunele 

intenții structurate în proiecte viabile și implicarea 

sinergică a tuturor membrilor comunității creează 

oportunități astfel încât copiii să poată beneficia de 

un mediu social, școlar și relațional suportiv pentru 

dezvoltare și șanse egale. Evenimentul de lansare a 

proiectului, cofinanțat din Fondul Social European 

prin POCU 2014-2020 a fost marcat de inocență, 

bună dispoziție, implicare și suport din partea tuturor 

partenerilor. Bravo pentru eveniment și pentru 

alegerea cadrului, fosta biserică Negoiești (1649), 

pentru culoare, diversitate și pentru mobilizarea 

întregii comunități. Să nu uităm, în România, conform 

studiilor recente, anual, 30.000 de copii abandonează 

școala în ciclul primar și gimnazial (Salvați Copiii). 

 

 

 

Părăsirea sistemului de protecție specială 

și preocupările profesioniștilor 
 

În prezent, sistemul de protecție specială din 

România are în grijă mii de copii care cresc și care, 

mai devreme sau mai târziu, se vor autonomiza și își 

vor manifesta independența către viața adultă, vor 

părăsi serviciile de protecție și își vor asuma propria 

existență. Această etapă este specială, copiii din 

sistemul de protecție specială dovedesc, nu de puține 

ori, dificultăți în asumarea autonomiei și în 

exercitarea unor drepturi sociale în deplină conștiință 

de sine. Procesul de separare presupune dificultăți 

emoționale și repetiții traumatizante pentru unii 

dintre copii, experiențe angoasante și dificile în 

perspectiva unei vieți care se desfașoară în afara 

cadrului securizant, protectiv dar și coercitiv al 

serviciilor de îngrijire rezidențiale sau în familiile de 

asistență maternală. În acest context, ne bucurăm de 

fiecare dată când un partener social evidențiază 

preocupări reale și manifestă o deschidere către 

dialog și analiză a metodelor, conduitelor și 

strategiilor potrivite astfel încât copiii să treacă mai 

usșor prin această perioadă și să parcurgă cu mai 

puține dificultăți procesul de desprindere. Participând 

la dezbaterea organizată de SOS Satele Copiilor, 

FONPC și ANPDC, am realizat că acest subiect 

inepuizabil prezintă nuanțe și teme de explorat, 

poveștile de viață oferind, în nenumărate cazuri, 

subiect de reflecție și analiză a practicilor cotidiene 

ale profesioniștilor. Iată că, de data asta, ni s-a propus 

o reflecție atentă referitoare la abordarea integrată a 

procesului de acces către viața independentă. 

Felicitări SOS Satele Copiilor, FONPC, ANPDC, 

Consiliul Tinerilor Instituționalizați, alți parteneri și 

suporteri, pentru consecvență, interes și inițiativă. 

Mult success în implementarea proiectului!  

Lansarea proiectului “Părăsirea sistemului de 

protecție specială – O abordare integrată cu privire la 

dezvoltarea capacității profesioniștilor și a tinerilor” 

Leaving Care – An Integrated Approach to Capacity 

Building of Professionals and Young People. 
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Îmbunătățirea protecției și bunăstării copiilor în 

Europa: dezvoltarea curriculum-ului  

Improving the protection and wellbeing of 

children in Europe: enhancing the curriculum 

Proiect Erasmus + , 2015+1+UK01-KA203+013820 

 

În data de 17 mai, echipa ASIS a participat la 

evenimentul seminar organizat de Universitatea 

București Facultatea de Sociologie și Asistență 

Socială împreună cu partenerii din cadrul 

programului ERASMUS « Îmbunătățirea protecției și 

bunăstării copiilor în Europa: dezvoltarea 

curriculumului. Conferința a prezentat rezultatele de 

etapă ale proiectului al cărui principal obiectiv a fost 

imbunătățirea programei universitare de pregătire a 

specialiștilor în domeniul bunăstării copilului, în 

domeniul asistenței sociale specifice. Pregătirea 

viitorilor specialiști în asistența socială a copilului și 

a familiei este un subiect permanent pe agenda 

instituțiilor universitare care au avut în prim plan 

realizarea unei compatibilizări, a unei corespondențe 

între programa universitară de pregătire teoretică a 

specialiștilor și cadrul practicii profesionale a 

serviciilor sociale și a instituțiilor care desfășoară 

activitățile directe cu beneficiarii în mediul social. În 

esență, programul dorește o pregătire cât mai 

adecvată și mai apropiată de realitatea obiectivă a 

activității de sprijin al persoanelor în dificultate, 

materialele de curs, baza teoretică și metodologia de 

predare și de transfer de cunoștințe fiind în 

permanentă schimbare și adaptare astfel încât 

combinarea de strategii experiențiale cu metodele 

expozitive și de studiu precum și relația cu instituțiile 

care sunt dispuse să ofere un cadru de practică 

studenților să ofere oportunități de formare reale și de 

stabilizare a competențelor profesionale inițiale 

pentru a desfășura acțiuni de sprijin social și 

oportunități de consolidare a competențelor pe 

termen lung. În calitate de prestator de servicii de 

asistență socială cu experiență, ASIS a făcut 

recomandări și a contribuit la desfășurarea 

dezbaterilor cu propuneri de formare continuă.  

 

 

Activități în cadrul programului 

PREVENIRE 
 

Beneficiarii programului sunt părinţi/ familii sau 

persoane care trec prin situaţii dificile. 
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Activităţile desfăşurate în cadrul acestui program 

în trimestrul II sunt: 

1. Consiliere de grup şi socială 

Scopul activităţii este îmbunătăţirea calităţii vieţii 

persoanelor asistate, consolidarea rolurilor 

funcţionale soţ-soţie, părinţi-copii, dobândirea unor 

modalităţi eficiente de a face faţă problemelor, 

gestionarea situaţiilor, găsirea alternativelor și 

prevenirea comportamentelor nonasertive în rândul 

copiilor şi nu numai. 

Părinții petrec timp împreună la sediul Centrului 

pentru Familie ASIS, din Aleea Moinești, nr 24. 

Sector 6 București, în timp ce copiii au parte de o 

serie de jocuri și activități într-un spațiu special 

amenajat pentru ei care urmăresc cunoașterea și inter-

cunoaștrea copiilor din grup precum și inițierea unei 

relații de acceptare și încredere cu prietenii şi părinţii. 

În acest timp, părinții împărtășesc experiențele lor de 

viață, situații dificile şi cum au depăşit momentele de 

criză. 

Activităţile desfăşurate în cadrul sesiunilor de 

întâlniri au scopul de a învăţa comunicarea eficientă, 

dobândirea abilităţilor de rezolvare a conflictelor și 

prevenirea violenţei. 

Intâlnirile de grup cu adulţii/ parintii se desfăşoară 

sub forma unor sesiuni de parenting și grupuri de 

suport. 

Te invităm să ne cunoaștem și să vedem împreună 

cum putem să fim părinți mai buni. 

 

2. Informarea socială  

Acesastă activitate are ca scop informarea și 

consilierea în vederea sprijinirii persoanelor 

vulnerabile, pentru depășirea situațiilor de dificultate, 

prevenirea și combaterea riscului de excluziune 

socială, creșterea calității vieții și promovarea 

incluziunii sociale. 

3. Intermedieri, medierea relaţiilor între 

beneficiari şi autorităţi (medicale, juridice, 

sociale, îndrumare în găsirea unui loc de 

muncă, a unei chirii). 

 

 

Acțiuni în sprijinul persoanelor fără 

adăpost - programul STREET 
 

Incepînd cu anul 2018, intervenția în stradă a 

fost limitată doar la sectorul 6 al capitalei, datorită 

bunei colaborari pe care ASIS o are cu autoritățile de 

sector. Echipa de stradă (compuă din 2 lucrători 

sociali începând din aprilie 2018) a continuat lucrul 

cu trei grupuri de oameni ai străzii din zona stației de 

metrou Petrache Poenaru, altul în apropiere, pe strada 

Piatra Craiului și un al treilea la piața Moghioroș. S-

a continuat lucrul și cu trei dintre beneficiarii mai 

vechi. 

 Membrii grupurilor Petrache și P. Craiului 

fac parte din aceeași familie de rromi, majoritatea 

membrilor fiind analfabeți și, deci, în imposibilitatea 

de a-și găsi de lucru. Se descurcă din munci 

ocazionale prestate “la negru”, din cerșit, colectare de 

fier vechi și sticle din plastic (PET = PolyEthylene 

Terephthalate.  
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Condițiile de locuit sunt foarte precare, în 

barăci improvizate, fără curent electric, încălzire cu 

lemne.  

Fiecare grup numără câte 10 membri, cu 

vârste cuprinse între 5 luni și 65 de ani. 

În afară de vizitele regulate la grupuri și de 

rezolvarea problemelor de urgență, echipa de stradă 

ASIS mai are și o intervenție specială pentru a 

preveni separarea a doi copii de familia lor. Au fost 

puse în aplicare planuri de intervenție individualizate, 

realizate împreună cu beneficiarii (îmbunătățirea 

condițiilor de locuit, angajarea lor, înscrierea la 

școală a părinților și la grădiniță a copiilor, 

îmbunătățirea stării lor de sănătate, etc…). 

 

În lucrul cu persoanele fără adăpost, au fost 

întâmpinate probleme legate de lipsa unei legislații 

adaptate situației sociale în care se află acești oameni. 

Astfel, în lipsa menționării unei adrese pe adeverința 

provizorie de identitate (valabilă un an de zile), 

pentru că nu au o locuință stabilă, persoanele fără 

adăpost sunt puse în următoarele situații: 

- nu își pot înscrie copiii la gradiniță sau la 

școală (în formularele de înscriere există câmpuri 

obligatorii în care trebuie menționată adresa); 

- nu se pot înscrie la medicii de familie, din 

cauza aceleiași probleme cu adresa. 

Totodată, persoanele fără adăpost care nu au fost 

școlarizate sau au un număr insuficient de clase 

absolvite, conform legii, și se găsesc în 

imposibilitatea de a-și găsi locuri de muncă. Astfel, 

ei sunt obligați să îngroașe rândurile celor care 

muncesc “la negru”, alimentând astfel acest fenomen 

negativ. 

Toate aceste lipsuri și neclarități din legislație duc la 

situația de risc în care persoanele fără adăpost: 

-  își pot pierde copiii, neavând cu ce să-i 

întrețină; 

- au o stare de sănătate precară, în lipsa 

posibilității de a se înscrie la medic; 

- riscă să fie marginalizați în continuare, fără 

posibilitatea de a fi reintegrați. 

În luna iunie, echipa ASIS a participat la 

întâlnirea prilejuită de lansarea programului de 

recensământ pentru oamenii fără adăpost din 

București, program inițiat de DGASMB. Întâlnirea a 

avut loc la Complexul de Servicii Sf. Ioan din strada 

Pallady, sector 3. Au participat reprezentanți din toate 

DGASPC-urile de sector și din ONG-urile implicate. 
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S-a discutat despre metodologie și perioada de 

implementare, eligibilitatea participanților, metodele 

de colectare a datelor. Acest program are ca scop: 

- estimarea numărului de persoane adulte fără adăpost 

din București;  

- estimarea numărului de paturi disponibile,  

- estimarea numărului de adăposturi de noapte,  

- estimarea numărului de centre rezidențiale și 

creșterea calității serviciilor oferite acestei categorii 

sociale vulnerabile.  

Participarea la activitatea de recensământ se va face 

pe bază de voluntariat. (Mai multe pe: www.pmb.ro)  

  

 

 

Centrul pentru Familie 

Abordări în acompanierea familiei – 

instrumente de lucru sistemice 
 

Consilierea familiei – descrierea demersului 

psihologic și de suport / O relație de suport continuu 

cu familiile are efecte “secundare” pe termen lung 

Se întâmplă încă în activitatea pe care o desfășurăm 

de atâția ani să avem și “surprize”. Surprize plăcute 

care ne motivează să continuăm demersurile pe care 

le facem, cu mai multă încredere și cu optimism. și 

spun asta prin prisma evoluției câtorva familii cu care 

psihologul Centrului pentru Familie a lucrat în 

sectorul 5 . Pentru că distanța față de noul Centru din 

sectorul 6 și programul lor nu le-a permis, psihologul 

a păstrat legătura telefonic pentru a le monitoriza 

evoluția. 

S-a observat cu satisfacție că, deși familiile solicită 

sprijin în continuare, acesta este mai mult de natură 

emoțională, mamele simțind nevoia să împărtășească 

din îngrijorările sau succesele lor în relația cu copiii. 

Este încurajator faptul că acestea au preluat inițiativa 

de a căuta soluții singure. Mamele au găsit alte 

variante de sprijin educațional și emoțional pentru 

copii și toate eforturile echipei ASIS cu aceste cazuri 

încep să dea roade pe termen lung. Faptul că familiile 

au fost susținute și încurajate le-a dat curaj și 

încredere să continue demersurile începute; mamele 

au conștientizat importanța limitelor clare, a unui 

program, a unor reguli ferme pe care, dacă ele le 

respectă, și copilul va reacționa în consecință. Toate 

acestea, cu multă răbdare, blândețe și consecvență. 

Un alt aspect important este legat de faptul că părinții 

au început cu adevărat să își conștientizeze rolul pe 

care îl au în performanțele academice și, mai ales, în 

dezvoltarea personală a copiilor. Astfel, ei și-au 

recunoscut limitele propriiși au apelat la servicii 

specializate acolo unde nu reușeau să îi susțină pe 

copii. Fără nici o intervenție din partea noastră, una 

dintre mame a găsit un logoped pentru fiul ei, alta a 

reușit să își consolideze relația cu învățătoarea 

copilului (cu care era în conflict) și aceasta va medita 

copilul pe parcursul vacanței. 

Practic, s-a oservat că, odată construită relația cu 

familiile, suportul emoțional oferit doar la telefon a 

funcționat la fel de bine ca atunci când întâlnirile erau 

față în față. Faptul că psihologul a continuat să 

comunice și cu copiii prin simple mesaje de 
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încurajare le-a dat încrederea să continue demesurile 

începute împreună. 

Exemplu: Deși familia G. se afla într-un punct extrem 

de sensibil în momentul începerii consilierii (risc de 

separare a copilului de familie), lucrurile s-au 

schimbat odată ce au început întâlnirile. Este încă o 

dovadă a faptului că, atunci când părintele este 

depășit de situație, el are nevoie de sprijin 

necondiționat și de un spațiu fără judecată în care să 

se simtă acceptat. De cele mai multe ori, orice mică 

schimbare în comportamentul părintelui are efecte 

asupra stării generale a copilului. Acest fapt s-a 

observat și în cazul de față. 

Cel mai important fapt de menționat este că am reușit 

să construim o relație de respect reciproc, atât mama 

cât și fiica fiind dispuse să se asculte reciproc și să 

limiteze extrem de mult acuzele și criticile pe 

parcursul discuțiilor, fapt care nu se întâmpla înainte 

(în prezența noastră, mama avea mereu izbucniri 

verbale agresive către copil). 

A funcționat foarte bine modul de lucru individual 

după care o discuție cu ambele, mama și fiica. Prin 

exersarea acestor negocieri împreună cu psihologul, 

ele au descoperit că le pot aplica și singure. Deși 

relația mamă-fiică este deteriorată, ele au reușit să se 

destindă în cadrul întâlnirilor, am jucat împreună 

diverse jocuri de rol și au descoperit că le lipsea un 

timp petrecut împreună care să fie și distractiv. 

Faptul că au păstrat o anumită frecvență a întâlnirilor 

este, de asemenea, încurajator și, cu toate că sunt 

multe aspecte care necesită îmbunătățiri, consider că 

este un început foarte bun. 

 

 

Studiul „Bunăstarea Copilului în Mediul 

Rural – World Vision România – 2018” 

Fundația World Vision România a lansat, în 30 mai 

2018, studiul „Bunăstarea Copilului în Mediu Rural, 

2018.  

Evenimentul a avut loc la Clubul Țăranului Român și 

a prilejuit o dezbatere cu presa, pe tema soluțiilor de 

politică publică necesare pentru îmbunătățirea 

situației unuia dintre cele mai mari grupuri 

vulnerabile din România: copiii din mediul rural. 

Studiul analizează indicatorii de dezvoltare a 

copilului detaliind aspecte legate de: 

- sănătate și nutriţie, 

 - educaţie, 

 - acoperirea nevoilor materiale, 

 - protecţie, participare la luarea deciziilor în familie 

și în comunitate. 

Acest raport se publică din 2009, la fiecare doi ani și 

permite analize longitudinale cu privire la evoluția 

situației copiilor.  

Ultimul studiu realizat de World Vision România în 

2016 a arătat pentru prima dată o ușoară îmbunătățire 

a situației familiilor din rural. Cu toate acestea, în 

17% dintre gospodăriile analizate copiii primeau mai 

puțin de 3 mese pe zi, și 1 din 10 copii mergea la 

culcare flămând. 

Din punct de vedere educațional, studiul releva că 

69% dintre copiii cu vârste între 7 și 12 ani nu 
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înțelegeau un text citit, în timp ce 2,5% dintre părinți 

afirmau că au fost nevoiți să-și retragă copilul de la 

școală. Doar 50% dintre copiii sub 5 ani beneficiaseră 

de investigații medicale. 

 

 

2018-Organizaţia Salvați Copiii România a 

lansat studiul "Analiza situației gravidelor, 

mamelor și copiilor din mediul rural" 

Iată un extras revelator cu privire la informațiile 

specifice care sunt dezvăluite în acest studiu. 

"...cinci din zece mame cu vârsta sub 18 ani nu au fost 

niciodată la control ginecologic, ceea ce a dus la o 

rată de patru ori mai mare a nașterilor premature. Mai 

mult, rata de vaccinare a copiilor născuți de mame 

adolescente sau aflate la vârsta pubertății este cu 10% 

mai scăzută decât în rândul copiilor născuți de mame 

majore." 

 

http://Salvațicopiii.ro/upload/p000600010001_Anali

za_situatiei_gravidelor_mamelor_si_copiilor_din_m

ediul_rural.pdf 

 

 

  

Inaugurarea Institutului “Mica copilărie” 

Boris Cyrulnik la București 
 

Prestigiosul neuropsihiatru Boris Cyrulnik, 

desemnat de Emmanuel Macron pentru a reforma 

sistemul de educație din Franţa, a fost prezent în 

România la Conferinţa de Inaugurare a Institutului 

“Petite Enfance”. Evenimentul a avut loc miercuri, 13 

iunie, la Institutul Francez din Capitală. Institutul 

“Petite Enfance” a format peste 650 de persoane în 

această tehnică educaţională, utilizată cu rezultate 

excelente în Europa de Nord. Neuropsihiatrul Boris 

Cyrulnik a fost desemnat de președintele Franței, 

Emmanuel Macron, pentru a reforma sistemul de 

educație francez. Potrivit acestuia, reforma constă în 

diverse modalități interactive prin care creierul 

copiilor poate fi dezvoltat. De asemenea, Cyrulnik va 

preda și în România cursuri pentru părinți despre 

noua abordare în dezvoltarea copiilor. Reamintim că 

Boris Cyrulnik este autorul celebrei lucrări 

«Murmurul fantomelor», în care dezvoltă conceptual 

una dintre principalele sale preocupări, și anume 

conceptul de rezilienţă— capacitatea de a putea 

depăşi traumatismele psihice și rănile emoţionale cele 

mai grave: boala, doliul, violul, tortura, atentatul, 

deportarea, războiul. Sprijinindu-se pe numeroase 

exemple, observate în practica sa, în cabinetul său de 

psihoterapie şi pe parcursul misiunilor sale în 

străinătate — din Bosnia în Cambodgia, din Brazilia 

în Rusia —, autorul ne explică felul în care oamenii 

pot depăşi situaţiile cele mai teribile şi lua viaţa graţie 

câtorva abilităţi deprinse în copilărie, ceea ce îi va 

sprijini după experienţa traumatizantă (sursa: 

https://www.facebook.com/institutpetiteenfancebori

scyrulnikromania/)  

http://salvaticopiii.ro/upload/p000600010001_Analiza_situatiei_gravidelor_mamelor_si_copiilor_din_mediul_rural.pdf
http://salvaticopiii.ro/upload/p000600010001_Analiza_situatiei_gravidelor_mamelor_si_copiilor_din_mediul_rural.pdf
http://salvaticopiii.ro/upload/p000600010001_Analiza_situatiei_gravidelor_mamelor_si_copiilor_din_mediul_rural.pdf
https://www.facebook.com/institutpetiteenfanceboriscyrulnikromania/
https://www.facebook.com/institutpetiteenfanceboriscyrulnikromania/
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Boris Cyrulnik la București – iunie 2018 

 

 

 Noutăți legislative și metodologice 

 

a) Servicii de recuperare medicală pentru 

cetățenii din Sectorul 6, în subordinea Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Sector 6 

  Nevoia de dezvoltare a serviciilor de îngrijire 

şi recuperare medicală din raza Sectorului 6 a condus 

la deschiderea, la sfârşitul anului trecut, a Centrului 

de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”, care 

pune la dispoziţia cetăţenilor cu venituri modeste 

servicii medicale complexe în sistem ambulatoriu, 

total sau parţial subvenţionate. 

 https://www.nectarie6.ro/ 

 

b) Ajutor social comunitar pentru familia 

monoparentală 

În conformitate cu Hotărârea Consiliului General al 

Municipiului București nr. 492/31.10.2017, Primăria 

Municipiului București acordă ajutor social 

comunitar pentru familia monoparentală. Sumele se 

acordă prin Direcția Generală de Asistență Socială a 

Municipiului București. 

http://dgas.ro/stimulente-financiare/ajutor-social-

comunitar-pentru-familia-monoparentala/ 

 

 

Voucher pentru mame – MATERNA  

Primăria Municipiului București, prin Direcția 

Generală de Asistență Socială a Municipiului 

București va derula programul de acordare a unui 

sprijin financiar femeilor gravide din București, 

pentru achitarea medicamentelor și serviciilor 

medicale, denumit Voucher-ul Materna București. 

Voucher-ul Materna București se acordă oricărei 

femei cu vârsta peste 18 ani, cu domiciliul stabil în 

București sau cu viză de reședință în raza Capitalei de 

cel puțin 6 luni la data depunerii cererii, după 

săptămâna a 10 – a de sarcină. 

http://dgas.ro/voucher-materna/ 

 

 c) Copiii din sistemul de protecție specială vor avea 

mai multe șanse să găsească o familie adoptatoare, 

printr-un proiect de modificare a legii adopției 
http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/comunicar

e/comunicate-de-presa/5157-cp-modificare-lege-

adoptie-31052018  

https://www.facebook.com/nectarie6/?fref=mentions
https://www.facebook.com/nectarie6/?fref=mentions
https://www.nectarie6.ro/
http://dgas.ro/stimulente-financiare/ajutor-social-comunitar-pentru-familia-monoparentala/
http://dgas.ro/stimulente-financiare/ajutor-social-comunitar-pentru-familia-monoparentala/
http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/comunicare/comunicate-de-presa/5157-cp-modificare-lege-adoptie-31052018
http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/comunicare/comunicate-de-presa/5157-cp-modificare-lege-adoptie-31052018
http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/comunicare/comunicate-de-presa/5157-cp-modificare-lege-adoptie-31052018
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d) Comisia Europeană a lansat platforma 

online de înscrieri pentru Programul 

„DiscoverEU” prin care tinerii europeni în 

vârstă de 18 ani pot beneficia de un 

abonament de tren gratuit de până la 30 de zile 

valabil în cele 28 de state membre, finanțat de 

Uniunea Europeană (UE). Deputatul 

european Siegfried Mureșan care, în calitate 

de negociator-șef al Bugetului UE pentru 

2018, a alocat, în premieră, o finanțare de 12 

milioane de euro pentru acest program, 

explică ce trebuie să facă tinerii care vor să 

călătorească gratuit în Europa. 

http://europa.eu/youth/discoverEU_ro  

 

e) Amenzi pentru bullying - Amenzile pentru 

colegii de serviciu sau pentru şefii care 

marginalizează sau jignesc ar putea ajunge la 

30.000 de lei şi chiar 100.000 în cazul 

grupurilor. 

https://www.rfi.ro/social-103548-proiect-lege-

amenzi-ron-cazuri-bullying  

 

 

f) Dependența de jocuri video – o nouă 

maladie inclusă în clasamente 

Dependenţa de jocurile video este recunoscută ca 

boală de Organizaţia mondială a sănătăţii, la fel ca 

dependența de cocaină sau de jocurile de noroc. 

Organizaţia mondială a sănătăţii a inclus această nouă 

dependența în clasamentele sale după ce a consultat 

specialişti din lumea întreagă. 

https://www.rfi.ro/special-paris-104138-o-noua-

maladie-recunoscuta-de-specialisti-dependenta-de-

jocurile-video 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://europa.eu/youth/discoverEU_ro
https://www.rfi.ro/social-103548-proiect-lege-amenzi-ron-cazuri-bullying
https://www.rfi.ro/social-103548-proiect-lege-amenzi-ron-cazuri-bullying
https://www.rfi.ro/special-paris-104138-o-noua-maladie-recunoscuta-de-specialisti-dependenta-de-jocurile-video
https://www.rfi.ro/special-paris-104138-o-noua-maladie-recunoscuta-de-specialisti-dependenta-de-jocurile-video
https://www.rfi.ro/special-paris-104138-o-noua-maladie-recunoscuta-de-specialisti-dependenta-de-jocurile-video
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În 25 mai 2018, devine aplicabil Regulamentul European 

2016/679 privind protecția persoanelor fizice referitor la 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație 

a acestor date ("Regulamentul"). Scopul principal al 

acestuia este creșterea nivelului de protecție a datelor 

personale și crearea unui climat de încredere. 

Respectând prevederile, Asociația "Sprijinirea 

Integrării Sociale" (ASIS) doreşte să actualizeze datele 

clienților și ale partenerilor cu scopul de a informa în timp 

util despre serviciile și programele noastre. În acest sens, 

Asociația "Sprijinirea Integrării Sociale" dorește să 

asigure toți partenerii și clienții de faptul că va 

respecta întocmai prevederile Regulamentului UE și 

va promova drepturile clienților, va respecta protecția 

datelor cu caracter personal și va implementa un set de 

proceduri în acest sens după cum sunt precizate pe 

website: www.asis-ong.ro .  

 

 

 

 

 

 

 

Vă reamintim faptul că puteți sprijini copiii și părinții din 

Centrul pentru Familie al ASIS cumpărând produse prin 

intermediul site-ului de marketing afiliat: 

www.buyandhelp.ro cauza A.S.I.S. Vă mulțumim 

anticipat pentru suport. 

Adresa:  

Birou ASIS: Bulevardul Corneliu Coposu nr 4, bl. 105A, 

scara 4, et. 1, ap. 94 sector 3, București 

Tel: +40(21)3233855 

e-mail: asis.ong@gmail.com 

Director executiv: Rodica Gregorian 

Website: www.asis-ong.ro 

Centrul pentru Familie: 

Adresa: Aleea Moinești nr.24, sector 6, București 

e-mail: asis.centru@yahoo.com 

Responsabil Centru pentru Familie: Alexandra Avram 

telefon: 0314223535 

Serviciul “Prevenire” Responsabil de Program: Daniela 

Dinu telefon: 0787711955 

Serviciul Asistență pentru Persoanele Fără Adăpost 

Responsabil de Program: Ion Valerian telefon 

0740972535 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32016R0679
http://www.asis-ong.ro/
http://www.buyandhelp.ro/
mailto:asis.ong@gmail.com
http://www.asis-ong.ro/
mailto:asis.centru@yahoo.com

