MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE
privind aprobarea implementării şi cofinanţării Proiectului „Helping you learn how to help!”
al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1, precum şi Raportul de
specialitate întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;
Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget,
impozite şi taxe locale, al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate
şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Luând în considerare prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale;
Ţinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1434/2004 privind
atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă
socială şi protecţia copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere rezumatul Proiectului „Helping you learn how to help”, întocmit de
Direcţia Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;
În temeiul prevederilor art.45, alin.(2), art.81, alin.(1), lit.n) şi art.115, alin (1), lit.b) din
Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. (1) Se aprobă implementarea de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Sector 1, a Proiectului „Helping you learn how to help!”, conform Anexei nr.
1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Se aprobă cofinanţarea de către Consiliul Local al Sectorulului 1 a Proiectului
„Helping you learn how to help!” cu suma de 2.630,00 EUR, conform Anexei nr. 2, care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Serviciul Secretariat General. Audienţe vor duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1
din data de 26.02.2015.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ion Brad

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
Remus Alexandru Moldoveanu

Nr.: 28
Data: 26.02.2015

Anexa nr. 1
la Hotărârea Consiliului Local
nr. 28/26.02.2015
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ion Brad

Rezumat Proiect Heping you learn how to help!
Proiectul “Helping you learn how to help!” a fost dezvoltat ca urmare a impactului asupra
beneficiarilor de servicii sociale a Proiectului “Make them smile!”, proiect implementat de către
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector 1, în urma căruia un număr
de 10 voluntari au derulat activităţi de socializare şi petrecere a timpului liber cu beneficiarii
(copii cu dizabilităţi grave) din cadrul casuţelor de tip familial Alexandra , Buburuza, Braduţ.
Vă rugăm să descrieţi:
• cum vor fi voluntarii pregătiţi, formaţi şi sprijiniţi (inclusiv după întoarcerea în ţările
acestora de trimitere);
• obiectivele, conţinutul şi un program al activităţii propuse [dacă sunteţi responsabil de
organizarea sesiunilor de formare şi evaluare ale voluntarului (voluntarilor)].
În ceea ce priveşte pregătirea şi formarea voluntarilor, aceasta va fi realizată în mai multe
etape, de către Agenţia Naţională de Formare Profesională şi Dezvoltare de Programe
Comunitare în Domeniul Educaţiei Adulţilor, cât şi de către personalul specializat al Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia a Copilului, Sector 1.
1. Formare înainte de plecare: va fi realizată de către partenerul proiectului. Vor fi
identificate aşteptările voluntarilor, fiind o oportunitate de a-şi face cunoscută motivaţia
plecării, de a întâni alţi voluntari SEV, care să împărtăşescă cu aceştia experinţele trăite.
2. Formare la sosire: va fi realizată de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului, Sector 1. Se va realiza o prezentare a sistemului de protecţie socială
(DGASPC Sector 1), în special centrele în care aceştia vor realiaza activităţile de
voluntariat: Căsuţele de tip familial, centrele de plasament. Voluntarul va fi orientat în
ceea ce priveşte interiorul organizaţiei, cât şi în ceea ce priveşte sarcinile (oferirea de
materiale informative: pliante, broşuri, slide presentation).
3. Formare lingvistică: vor fi asigurate cursuri de limbă română predate de către un profesor
de limba română.
4. Formare în ceea ce priveşte activităţile de voluntariat. În ceea ce priveşte activităţile de
petrecere a timpului liber şi socializare, acestea vor consta în activităţi de animaţie:
educaţie prin joc. Va mai fi realizată o pregătire a voluntarilor în ceea ce priveşte
activităţi de origami sau cursuri folosire instrumente muzicale.
Sprijinul voluntarului european va fi acordat pe toată durata şederii în România prin
intermediul mentorului, cît şi a personalului calificat din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Sector 1.

Evaluarea voluntarului. Acest proces va fi realizat în 2 etape:
I.
Evaluare intermediară
Obiectivul evaluării: o analiză a activităţilor realizate de către voluntarii europeni. Se va
avea în vedere o analiză a calităţii activităţii realizate.
Indicatori:
- Numărul de activităţi la care a participat voluntarul;
- Numărul de prezenţe la locul de desfăşurare a activităţii de voluntariat;
- Numărul de beneficiarii cu care voluntarul european a intrat în contract.
Surse de verificare:
- Rapoarte de activitate;
- Fişă de monitorizare a activităţii (prezenţă);
- Jurnalul voluntarului.
II.
Evaluarea finală:
Obiectivul evaluării – evaluarea activităţii SEV pe tot parcursul stagiului de voluntariat şi
vizează facilitarea integrării voluntarului european în ţara lor de origine. Se va analiza dacă au
fost atinse următoarele puncte:
- Scopul stagiului de voluntariat;
- Obiectivele stagiului de voluntariat;
- Dacă au fost realizate aşteptările, motivaţiile, sarcinile;
- Modalitatea de comunicare cu Organizaţia de Trimitere.
Indicatori:
- Numărul de activităţi la care a participat voluntarul;
- Numărul de prezenţe la locul de desfăşurare a activităţii de voluntariat;
- Numărul de beneficiarii cu care voluntarul european a intrat în contract.
Surse de verificare:
- Rapoarte de activitate din partea voluntarilor;
- Rapoarte de activitate din partea coordonatorilor de activitate;
- Fişă de monitorizare a activităţii (prezenţă);
- Jurnalul voluntarului;
- Minute de întâlniri realizate cu specialiştii proiectului;
- Chestionare de evaluare a gradului de satisfacţie;
Diferitele etape ale activităţii vor consta în:
În ceea ce priveşte pregătirea şi formarea voluntarilor, aceasta va fi realizată în mai
multe etape:
- Formare înainte de plecare va fi realizată de către partenerul proiectului. Vor fi
identificate aşteptările voluntarilor, fiind o oportunitate de a îşi face cunoscută
motivaţia plecării, de a întâni alţi voluntari SEV, care să împărtăşescă cu aceştia
experinţele trăite.

Formare la sosire: va fi realizată de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului, Sector 1. Se va realiza o prezentare a sistemului de protecţie
socială (DGASPC Sector 1), în special centrele în care aceştia vor realiza
activităţile de voluntariat: Căsuţele de tip familial, centrele de plasament.
Voluntarul va fi orientat în ceea ce priveşte interiorul organizaţie, cât şi în ceea ce
priveşte sarcinile, fiindu-i prezentate rolurile.
- Formare lingvistică: vor fi asigurate cursuri de limbă română predate de către un
profesor de limba română.
- Formare în ceea ce priveşte activităţile de voluntariat. În ceea ce priveşte
activităţile de petrecere a timpului liber şi socializare, acestea vor consta în
activităţi de animaţie: educaţie prin joc. Va mai fi realizată o pregătire a
voluntarilor în ceea ce priveşte activităţi de origami sau cursuri de folosire a unor
intrumente muzical.
Sprijinul voluntarului european va fi acordat pe toată durata şederii în România prin
intermediul mentorului, cît şi a personalului calificat din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului, Sector 1.
-

Evaluarea voluntarului
I.
Evaluare intermediară
II.
Evaluarea finală
Obiectivul evaluării – evaluarea activităţii SEV pe tot parcursul stagiului de voluntariat şi
vizează facilitarea integrării voluntarului european în ţara lor de origine. Se va analiza dacă au
fost atinse următoarele puncte: scopul stagiului de voluntariat, obiectivele stagiului de
voluntariat, dacă au fost realizate aşteptările, motivaţiile, sarcinile, modalitatea de comunicare cu
Organizaţia de Trimitere. În prezentul proiect sunt asigurate Standardele de calitate existente în
Carta Serviciului European de Voluntariat
1. Susţinerea voluntarului- existenţa unui plan de gestionare a situaţiilor de criză,
formarea voluntarului
2. Informarea voluntarului, voluntarii vor fi informaţi cu privire la activitatea
desfăşurată în cadrul centrelor şi căsuţelor de tip familial
3. Recunoaştere la sfârşitul stagiului de voluntariat, vor fi eliberate Certificate
Youthpass.
Rolul şi sarcinele voluntarului
Sprijin acordat beneficiarilor ( copii şi tinerii cu disabilităţi cu vârste cuprinse între 6 şi
30 ani) şi personalului în ceea ce priveşte derularea următoarelor activităţi:
● activităţi muzicale
● activităţi de animaţie
● activităţi de arte plastice, exprimare corporală şi artistică, dansuri.

-

- Stimularea creativităţii şi gândirii logice
● activităţi de origami figurine din hârtii
-

Stimularea autonomiei personale şi a stimei de sine

-

Organizarea de activităţi de socializare şi petrecere a timpului liber (teatru de păpuşi,
participarea la excursii sau evenimente cultural artistice).
Aspecte organizatorice:
Ore de lucru:6 ore/zix5 zile /săptămână= 30 ore pe lună.
Zile libere: 2 zile/ săptămână.

Vacanţă:
Cazare va fi asigurată într-unul din centrele deţinute de către Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sau vor fi identificate locaţii în care să fie asigurate
condiţii de trai decente.
Transportul local va fi asigurat prin resursele financiare acordate lunar voluntarului. Vor
fi furnizate informaţii cu privire la existenţa mijloacelor de transport. Stagiul de voluntariat va
contribui la:
Dezvoltare socială: Dezvoltarea abilităţilor de relaţionare şi socializare, la sfârşitul
stagiului voluntarul îşi va dezvolta abilităţile de a lucra în echipă ,experienţa acumulată îl
pregăteşte pentru plasarea pe piaţa muncii şi îl poate ajuta să se decidă asupra unei cariere
profesionale.
Dezvoltare personală: Dezvoltarea de aptitutini, cunoştinţe, abilităţi(va avea cunoştinţe de
limbă, va şti să întelegă copii- dezvoltarea abilităţilor empatice, va acumula noi informaţii cu
privire la problematica copilului cu handicap, va identifica o nouă metodă de învăţare: metoda
nonformală prin joc, va cunoaşte o nouă cultură, va acumula informaţii cu privire la istorie,
legislaţie, va învăţa să creeze obiecte din hârtie, să cânte la un instrument, va avea cunoştinte
despre civilizaţie, tradiţie, obiceiuri).

