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telefonic. Familiile și persoanele singure la risc sunt
ASIS în contextul epidemiei de
Coronavirus COVID-19

monitorizate telefonic aproape zilnic. Săptămânal se
face o evaluare a nevoilor fiecărei familii/persoane
singure aflate în asistența noastră, iar cei care nu mai
au venituri sau au venituri insuficiente primesc ajutor
material specific constând în alimente, produse de
igienă, medicamente. Pentru a preveni răspândirea
infecției cu SARS-CoV-2, produsele sunt livrate de
ASIS la reședința persoanelor asistate.
În această perioadă personalul ASIS a
asigurat prezența la sediu zilnic, prin rotație, pe toată
durata programului normal de lucru. Telefoanele

Ca urmare a epidemiei de coronavirus

Centrului pentru Familie și al Programului de

COVID-19, la jumătatea lunii martie Președintele

Asistență Stradală au funcționat de asemenea non-

României a declarat starea de urgență. Decretul

stop, pentru persoanele în nevoie.

prezidențial a fost urmat de mai multe ordonanțe

Telefoane și ALTE RESURSE de Urgență

militare care au impus o serie de restricții și conceptul

Paginile 7 - 8 în acest newsletter

de distanțare socială.
De la jumătatea lunii martie ASIS a limitat
contactele cu beneficiarii la situațiile de urgență și la
furnizarea de alimente, medicamente, produse de
igienă. A fost făcut un inventar al mijloacelor de
comunicare

pe

care

le

poate

folosi

fiecare

familie/persoană singură. Cei care au acces la Internet
- copii și părinți - primesc consiliere socială și
psihologică și suport educativ online. Persoanele care
nu au acces la Internet sunt informate și consiliate
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Activitățile Centrului pentru Familie
În primul trimestru din 2020 Centrul a
continuat să asiste familiile vulnerabile din sectorul
6, să identifice servicii complementare și să refere
cazurile altor furnizori de asistență din comunitate.
Au intrat în evidența ASIS 6 noi familii, dintre care 3
cazate într-o clădire din Preciziei, cu probleme
sociale și materiale cronice (sărăcie, nivel scăzut de
educație al părinților și lipsa acestora de ocupație
etc.).
În căutarea de soluții pentru copiii asistați de
Centrul pentru Familie, echipa ASIS a lucrat cu mai
multe grădinițe și centre multifuncționale din sectorul
6: EduCare (privat) – centru multifuncțional, Anais
(ONG) – consiliere juridică, Căsuța cu Ștrumfi
(DGASMB) – grădiniță, Orșova (DGASPC) – centru
multifuncțional, Floare de Colț (DGASPC) –
grădiniță Montessori etc.
La începutul lunii martie echipa Centrului a
fost invitată să participe la continuarea proiectului de
prevenire a violenței și bullyingului în școlile din
sectorul 6, pilotat anul trecut, într-un parteneriat
format din 3 instituții: DGASPC sector 6, Agenția
Națională Antidrog și Poliția locală. La momentul
declarării stării de urgență, echipele erau formate și
începuse lucrul asupra materialelor pentru sesiunile
educativedin școli.

Activitățile directe cu familiile și intervențiile
la celelalte autorități publice au fost mult reduse după
jumătatea lunii martie, când a fost declarată starea de
urgență în România. Centrul pentru Familie a asigurat
zilnic prezența unui angajat, prin rotație, pentru
relația cu beneficiarii și gestionarea intervențiilor
urgente, ceilalți desfășurându-și activitatea de la
domiciliu. Consilierea socială și psihologică “față în
față”, a fost înlocuită cu cea telefonică sau online,
ședințele educative s-au desfășurat tot online,
personalul a început să lucreze la materialele de
suport pentru sesiunile din școli, respectiv pentru
sesiunile din cadrul Cafenelei Părinților.
În această perioadă în Centrul pentru Familie
s-a lucrat cu 32 de familii (57 copii), dintre care 21
sunt cazuri asistate împreună cu DGASPC sector 6.
10 familii aflate în situație de risc social ca urmare a
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pierderii locului de muncă au fost asistate punctual de
la declanșarea epidemiei COVID-19. Acestea din
urmă au fost referite de DGASPC sector 6,
Samusocial și de alți beneficiari ai Centrului.
În ultimele două săptămâni ale lui martie, problemele
semnalate de familiile din evidența noastră au fost:
-

Reducerea/pierderea
urmare

a

veniturilor

ca

normei

de

reducerii

lucru/șomajului tehnic/pierderii locului de
muncă;
-

Blocarea unor prestații sociale/dificultăți
pentru obținerea acestora;

-

Închiderea unor servicii sociale (cantine
sociale,

centre

de

zi,

centre

multifuncționale etc.) și lipsa alimentelor

Părinții au reacționat foarte bine la jocuri și au
participat cu mult entuziasm la sesiuni. Li s-au oferit
exemple de modalități de conectare cu copiii și
interacțiune, comunicare cu aceștia.

de bază, precum și a produselor de igienă
și medicamentelor;
-

Lipsa echipamentelor și cunoștințelor
necesare pentru accesarea unor servicii
online.

În perioada următoare vom căuta soluții
adaptate contextului actual pentru aceste probleme
ale familiilor pe care le asistăm.

Cafeneaua Părinților
Cafeneaua Părintilor a finalizat un ciclu de 14 sesiuni

Acțiuni în sprijinul persoanelor fără
adăpost - Programul de Asistență Socială
Stradală

cu un nou grup de 19 părinți și bunici, constituit în

În primul trimestru din 2020 echipa de stradă

noiembrie 2019. O parte dintre sesiuni au fost

a lucrat preponderent în zonele Moghioroș și Mall

centrate pe conștientizarea corporalității, a emoțiilor

Plaza din sectorul 6. Nu au fost identificate cazuri noi.

și consolidarea relațiilor cu copiii, printr-o abordare

Ca și până acum, echipa de stradă a colaborat cu

ludică, fiind conduse de un terapeut profesionist.

DGASPC sector 6 (Serviciul pentru Prevenirea
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Marginalizării Sociale și Serviciul de Intervenție în

Matei

Balș,

Victor

caz de Urgență).

Alexandrescu etc.

Babeș,

Budimex,

Gr.

În perioada de raportare echipa de stradă a

În această perioadă, echipa de stradă ASIS a

acoperit 5 zone din București : Piata Moghioros, Mall

vizitat frecvent centrele de zi ale organizațiilor

Plaza și Crângași în sectorul 6, Piata Victoriei, Piata

Parada și Samusocial, cărora le-au fost referiți mai

Unirii în sectoarele 1, 3.

mulți beneficiari atât din Programul de Asistență

Primele două zone sunt formate din grupuri

Stradală, cât și din Centrul pentru Familie.

de foști copii ai străzii, a căror stare de sănătate este

Din a doua jumătate a lunii martie, echipa de

în general precară și care deseori cosumă solvenți și

stradă a limitat intervențiile cu beneficiarii, deoarece

alcool. Grupul din Piața Unirii este mixt. Include foști

instituțiile nu mai lucrează cu publicul, și s-a

copii ai străzii și tineri care și-au părăsit casele și

concentrat pe monitorizarea săptămânală în teren a

familiile.

situației și stării de sănătate a oamenilor străzii,
discuții telefonice aproape zilnice cu aceștia și
furnizarea de alimente, produse de igienă și
medicamente pentru cele mai disperate cazuri.

În celelalte zone sunt indivizi izolați, aflați de
multă vreme în atenția echipei de stradă a ASIS.

În perioada de referință, echipa de stradă ASIS a

Majoritatea intervențiilor pentru oamenii

asistat 34 persoane fără adăpost sau cu adăpost

străzii au fost administrative (acte identitate, prestații

precar, dintre care 31 în sectorul 6, din 5 zone : Piața

etc.) și medicale. S-a lucrat cu: Poliția locală,

Moghioroș, Mall Plaza, Piața Victoriei, Piața Unirii,

serviciile de evidență a persoanei, DGASPC,

Crângași. 3 familii cu 7 copii și 5 persoane singure

policlinicile Regina Maria, Vitan, Titan, cu spitalele
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fără adăpost au primit alimente, produse de igienă,
lapte praf și pampers în a doua jumătate a lunii martie.

Noutăți, informații utile, servicii și
programe, studii și cercetări
1) În data de 24 decembrie 2019 a fost publicat în
Monitorul Oficial al României Codul privind
practica asistentului social conform hotărării
Congresului Național al CNASR din 2019.
2) Studiu despre copiii instituționalizați în
România- Impactul instituționalizării asupra
dezvoltării - Cercetare King's College London
"Modificările structurii creierului ar putea juca un
rol de mediere între experiența deprivării,
nivelurile de performanță cognitivă și sănătatea
mintală."
https://www.technologynetworks.com/neuroscie
nce/news/childhood-deprivation-may-have-longterm-impact-on-adult-brain-size328977?fbclid=IwAR3rAp0gb46pVgzdUCS981
K4UviOsrgtnV4oZN0G5T6ecqAFErtAvRx9CT
w
3) Programul
Operaţional
Ajutorarea
Persoanelor
Dezavantajate
2019/2021
Proiect co-finanţat de UNIUNEA EUROPEANĂ
prin Fondul de Ajutor European destinat celor mai
dezavantajate persoane. Direcția Generală de
Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6
anunță demararea procesului de acordare a
ajutoarelor în cadrul Programul Operațional
Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD),
finanțat din Fondul de Ajutor European destinat
unor categorii de persoane defavorizate.
https://www.protectiacopilului6.ro/noutati_doc_2
749_demararea-procesului-de-acordare-aajutoarelor-in-cadrulpoad_pg_0.htm?fbclid=IwAR2fsZ1ieTKyqn4HE
zdDp1I6MEWOaPo7zbfRxpiZrU4n5CcyuGZ8T
3r4Q5c

4) “Începând cu anul școlar 2020-2021, elevii vor
circula gratuit pe baza carnetului de elev, vizat de
către unitatea școlară”

https://www.edupedu.ro/ministerul-educatieiincepand-din-toamna-elevii-vor-circula-gratuitpe-baza-carnetului-de-elev-vizat-de-catreunitateascolara/?fbclid=IwAR0zvU3JWmHcTxeHrNfd7_tYTp7FTpp9gzNwtemWbusrOjgWOl0si
OXelw
5) Platforma informatHIV.ro realizată de către
Asociația Sens Pozitiv, în cadrul proiectului "În
Sens Pozitiv", finanțat prin Programul Start ONG,
lansat de Kaufland Romania și implementat de
Asociația Act for Tomorrow, oferă atât
persoanelor care trăiesc cu HIV, cât și partenerilor
acestora sau celor care nu își cunosc încă statusul
HIV, dar vor să se informeze, toate informațiile
despre prevenția, testarea și tratamentul acestui
virus.
6) www.taxigratis.ro "Asociatia Taxi Gratis
ofera transport gratuit persoanelor cu grave
probleme financiare şi medicale intre domiciliu si
unitati medicale. Ajuta nevazatori, persoane cu
handicap sau oameni care sufera de boli grave." ;
7) Legea prin care familiile care au copii pot primi
ajutor financiar pentru plata bonei a fost
promulgată de Preşedinte.
În funcţie de cât de mari sunt veniturile nete
lunare pe membru de familie, cuantumul acestui
ajutor va fi diferit. Cea mai mare valoare a
ajutorului este de 710 lei/luna, pentru un venit net
lunar pe membru de familie mai mic sau egal cu
2100 de lei.
https://www.edupedu.ro/legea-prin-carefamiliile-care-au-copii-pot-primi-ajutorfinanciar-pentru-plata-bonei-a-fost-promulgatadepresedinte/?fbclid=IwAR0fPlqRjmaYmLvlUA3
BrLXnA52wqMZlhicwGWSUtsSLD4BWY7jiW
xCu-TE
8) Persoanele care servesc masa la cantinele sociale
aflate în subordinea Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6
vor primi la domiciliu un pachet cu produse
alimentare. Livrările se vor face săptămânal, iar
pachetul va cuprinde alimente pentru următoarele
șapte zile, printre care: alimente de bază, orez,
ouă, lapte, ulei, conserve, biscuiți și fructe;
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https://www.protectiacopilului6.ro/noutati_doc_2
813_pachete-livrate-acasa-pentru-beneficiariicantinelor-sociale-din-sectorul6_pg_0.htm?fbclid=IwAR3ssQEIUYzElC6lskZp
ULCsa-mWB9OBo_DCqVRbdqm5b0k4tveL1kreY4
9) DGASPC sector 6 - începând cu data de
30.03.2020, cetațenii sectorului 6 care nu au
venituri și care locuiesc efectiv pe raza sectorului
6, vor putea depune prin poștă, la adresa din str.
Floare Roșie nr.7A, sector 6 sau prin poștă
electronică (scanate) la adresa de email: ajutorsocial@dgaspc6.com, documentele
pentru acordarea unor drepturi de asistență
socială, cum sunt ajutorul social și alocația pentru
susținerea familiei.
10) DGASPC sector 6: "Persoanele în vârstă de
peste 65 de ani, care sunt lipsite de sprijin din
partea familiei sau prietenilor, cu domiciliul în
Sectorul 6, pot suna la 021.9970 pentru a solicita
procurarea, cu banii acestora, a alimentelor și
medicamentelor de strictă necesitate.
11) Reteaua 2.0 – Dacă aveți nevoie de ajutor în
găsirea unui medicament vă rugăm să
completați
formularul: https://reteaua.ro/formular-pacient/.
12) Arhiepiscopia Bucureştilor: Numărul unic
0799.785.491 - exclusiv pentru vulnerabilitate
socială din cauza epidemiei.
13) DGASMB - Cumparaturi livrate la domiciliu
pentru
persoane
cu
handicap,
familii
monoparentale si varstnici.TEL : 0800821218 ;
14) Un serviciu online GRATUIT de evaluare
medicală la distanță, prin intermediul căruia
medicii noștri vă pot oferi recomandări medicale.
Începând cu data de 16 martie 2020, Spitalul
Clinic Colentina; https://pacient.assmb.ro/pentrupacienti/;
15) Primarie Sector 4 - persoanele aflate în izolare
la domiciliu sau in carantina pot solicita sprijinul
autoritatii locale la TEL. 021.9441 – numarul unic
de urgenta la nivelul sectorului 4, disponibil 24 de
ore din 24.
16) DGASPC sector 6 - formularele necesare pentru
a putea intra în posesia prestațiilor sociale pot fi
descărcate, completate și transmise semnate la
office@dgaspc6.com
sau
prestatii@dgaspc6.com, însoțite de actele
necesare.
https://www.protectiacopilului6.ro/noutati_doc_2
793_in-atentia-persoanelor-cu-dizabilitati-dinsectorul6_pg_0.htm?fbclid=IwAR2h0GRHIjcwK5ZRbL

eb7BeFEWOaVV1QXkXO7EFgazSQjpJqW7xIJ
JLlOxw
17) Prima platformă națională care centralizează și
integrează pe o hartă interactivă toate serviciile
sociale acreditate din România, specifice fiecărei
categorii
de
grup
vulnerabil.
https://www.stiri.ong/ong/social-1/se-lanseazaplatforma-harta-serviciilor-sociale-dinromania?fbclid=IwAR3DggASR80p1tH4LtKbD
cXVbka3ku1pU2QdRaO7SanriYejFGOrUR9ifS
g;
18) Mamografii gratuite – Donna Medical Center /
Împreună cu Asociația Donna pentru Sănătatea
Femeii, oferim – gratuit – Mamografii Digitale cu
Tomosinteză 3D femeilor care au nevoie de
ajutor!
Condiții pentru înscriere:
-Vârsta
de
minim
40
de
ani;
-Venituri personale lunare de maxim 2000 RON;
-Să nu fi făcut o mamografie în ultimii 2 ani;
-Să
te
înscrii
în
campanie
aici:
http://www.asociatiadonna.ro/despreproiect/?fbclid=IwAR0kBzh2KZPaF7FNy4dK9
Qsj7j_OYecVz-xDSn9Z8CvM2ZSiHTdcNSOUvA
30) DGASPC sector 6 – persoanele aflate în
autoizolare pot suna la 0319593 de luni până
vineri, între 08.00 – 20.00 și la telefon
0731624849 sâmbătă și duminică între 08.00 –
14.00.

RESURSE: INFO și TELEFOANE DE
URGENȚĂ
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WWW.RETEAUA.RO
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util despre serviciile si programele noastre. Asociația
"Sprijinirea Integrarii Sociale" (ASIS) asigură toti
partenerii și clienții de faptul că va respecta întocmai
prevederile Regulamentului UE și va promova
drepturile clientilor, va respecta protectia datelor cu
caracter personal și va aplica prevederile legislației în
vigoare.
Reamintim faptul că puteți sprijini copiii și părinții din
cadrul Centrului pentru Familie al ASIS cumpărând
produse prin intermediul siteului de marketing afiliat :
www.buyandhelp.ro cauza ASIS sau donând 2% din
impozitul pe venit către ASIS, prin descarcarea și
completarea formularului de la https://www.asis-

ong.ro/despre-noi/doneaza-acum-2-programul-toticopiii-la-scoala.
Vă mulțumim anticipat pentru suport.
Adresa:
Sediul ASIS: Aleea Moinești nr. 24, sector 6, Bucuresti
Telefon: +40(21)3233855
În 25 mai 2018 a devenit aplicabil Regulamentul European

E-mail: asis.sediu@gmail.com

2016/679 privind protecția persoanelor fizice referitor la

Director executiv: Luciana Lăzărescu

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație

Website: www.asis-ong.ro
Centrul pentru Familie: Aleea Moinesti nr. 24, sector 6,

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

București

acestuia este creșterea nivelului de protecție a datelor

E-mail: asis.centru@yahoo.com

personale și crearea unui climat de încredere.

Responsabil Centru pentru Familie: Alexandra Avram
Telefon: 0314223535

Respectând

prevederile,

Asociația

"Sprijinirea

Programul de Asistență Socială Stradală
Responsabil de program: Ion Valerian

Integrarii Sociale" (ASIS) doreşte să actualizeze datele

Telefon: 0740972535

clientilor si ale partenerilor cu scopul de a informa în timp
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