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Prefa
Din nefericire milioane de familii din întreaga lume tr iesc separate.
P rin i, afla i la sute sau mii de kilometri de copii lor, au plecat de acas mâna i
de speran a de a construi un viitor mai bun pentru întreaga familie.
Este foarte greu s î i la i în urm originile, i cu atât mai dificil când
plecarea presupune s te despar i de copiii care r mân acas , s nu-i mai
po i vedea i s nu mai participi la micile lor aventuri de zi cu zi. Din acest
motiv este necesar s sus inem p rin ii migran i, f r prejudec i, pentru a-i
ajuta s realizeze, în condi ii optime, planul pe care i l-au imaginat pentru
familiile lor.
“P rin i f r frontiere” î i dore te s fie un instrument util pentru toate
mamele i to i ta ii care p r sesc România pentru a c uta un loc de munc
în Italia. Pentru ca s - i preg teasc familiile la greut ile pe care le vor
înfrunta din cauza distan ei. Pentru ca s fie con tien i de fr mânt rile pe
care le vor tr i copiii i pentru ca s le înfrunte împreun . Pentru ca s fie
informa i cu privire la îndatoririle lor i cu privire la drepturile prev zute
de pia a muncii, domeniul s n t ii i domeniul asisten ei sociale în Italia.
Pentru ca s fie preg ti i pentru a se vedea pe ei însu i schimbându-se i
s î i vad proprii copii schimbându-se, încrez tori c leg tura dintre ei va
cre te totodat .
Încrez tori c pentru familie nu exist grani e. Ghidul este dezvoltat
din ini iativa Network European ChildrenLeftBehind.eu în care Funda ia”
L’Albero della vita” (Copacul vie ii) este promotoare i coordinatoare.
Ideea proiectului este împrumutat de la proiectul "Soutien aux enfants
et aux parents migrants".
Proiectul a fost condus împreun cu Centrul de Informare despre
Drepturile Minorilor (CRIC) din Chi in u în Moldova i Asocia ia ALC din
Nice în Fran a, i finan iat de Uniunea European , n cadrul ini iativei luate
de Comisia European i Na iunile Unite pentru dezvoltare i migra ie.
Publica iile ap rute in cadrul proiectului pot fi consultate pe sit-ul http://
www.acse-alc.org/
Amândou organiza iile – ALC i CRIC – sunt membre ale Network
ChildrenLeftBehind.eu.
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Introducere

Spre a trata rolul cheie de orientare pe care institu iile sunt chemate
s -l desf oare ast zi, este necesar exprimarea unui gând puternic. Un
gând care s ne conduc la o reflec ie profund , care s ne vad capabili
s dep im fiecare sectarism psihologic, etic, religios i social, cu un obiectiv precis: a gândi la un posibil viitor al Europei, al lumii noastre.
Suntem inconjura i de o profund neîn elegere social cum care vede
avantajul economic exceleazâ n fa a aten iei la valoare, la rela ie, la integrare. In ziua de azi nu este inc posibil utilizarea acestui model social
pentru a privi viitorul. De fapt, a dovedit c este nepotrivit, ar tându i din
plin e ecul.
Din 1800 pâna ast zi, ideea industrializ rii a sl bit in mod gradual
esutul periferiei in favoarea centrelor urbane din ce in ce mai populate
(am putea vorbi de megalopolis) care din locuri de speran s-au transformat în locuri dificile, pline de s r cie, de singur tate i de excluziune
social .
În ziua de ast zi este necesar s ne gândim cum poate fi distribuit
bog ia într-un mod mai egal în rândul popula iei. În acest fel nu se mai
promoveaz întoarcerea la ar , dar se reînfor eaz tendin a de a purta
centrul în periferie, i nu periferia spre centru.
Ne-am orientat spre globalizare pentru ca s reducem distan ele i s
ne unim cu to ii. De fapt aceast idee de apropiere a fost inso it de o
indep rtare major .Tema tratat aici este cea a familiilor care au emigrat
din motive de s r cie.
Am devenit cet eni ai lumii, dar nu din voin filozofic sau pentru
n elegere cultural ; am facut-o pentru obliga ia indus in via a noastr
de s r cie i de acest flux al lipsei de con tiin . Aceast obliga ie, deja
puternic de la inceputul celor dou r zboaie mondiale incearc i acum
s inceteze, s se opreasc .
Am urm rit pia a global i fluxul primar pe care l- am ob inut a fost
acela de a dezmembra periferia, desfiin a intreprinderile na ionale c utând
locuri unde costul de produc ie este mai mic: in acest mod am s r cit
esutul na ional l sând sau creând mai mult s r cie.
Concomitent am v zut in epenirea grani elor na ionale i na terea unui
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model resping tor. Ac iunea a fost, in mod evident, gre it : vechiul model
de business a ajuns la cap t. G sim acum necesitatea de a ne referi la un
model nou ce ar putea trimite centrul in periferie, reafirmând si dând înapoi r spunderea social fiec rui individ din colectivitate. Este vorba de a
pune în aplicare un program de sensibilizare ce l-ar face participant, l-ar
face primul actor al acelui proiect de rena tere ce l-ar vedea cooperând
cu ceilal i in propriul teritoriu pentru crearea unei comunit i de via a
real .
Dou exemple – microcreditul de la Yunus i de la Economie de Comuniune - reprezint r spunsuri diverse i oricum posibile de analizat,
de considerat, cu care s ne confrunt m. Un alt pasaj fundamental, ast zi
necesar, este acela de a ne da seama de acele mi c ri fundamentale in care
suntem implica i. Schimbarea rapid a structurilor sociale, a a de rapid
de ne face dificil rela ia i in elegerea. Dintr-o dat întregi popula ii, intregi sisteme, se pr bu esc, intregi comunit i se g sesc golite de sim ul propriu de intreg, de unire, de valoarea lor i de capacitatea de a coopera.
Aceste mi c ri ne duc la o alt intrebare, punem n joc o capacitate
doar uman , a omului, specie de vârf a acestei planete: capacitatea de
a prefigura. Ce este prefigurarea, la ce aduce prefigurarea? Foarte simplu: având datele, le folosim pentru a ne vedea schimbând lumea care se
schimb mereu. Atat. Pare un proces natural, de fapt nu mai este, deoarece mul i, din p cate prea mul i, tr iesc f r nici o speran , f r o
viziune durabil pentru viitorul lor. Toate organiza iile, institu ionale i ale
societa ii civile, au acest scop de a se uni, a promova campanii de sensibilizare care s povesteasc persoanelor c exist posibilitatea de a
spera intr-un viitor diferit, nou, plin de oportunit i. Dincolo de sarcinile
de orientare este necesar s confirm m c in viitor, lumea va tr i din
reguli noi: grani e mai elastice, o mai mare mobilitate de mas , reevaluarea
mediului i a bog iilor naturale. Toate acestea trebuie s ne conving c
nu este posibil s ne intoarcem inapoi, la ad postul vechilor grani e ale
trecutului. Este necesar s credem c suntem in fa a istoriei noastre i
c aceasta ne va sus ine în a afirma c este posibil s ne privim în ochi
unul pe altul, sim indu-ne impreun alia i i constructorii viitorului nostru
comun i voluntar.
Exist cinci elemente fundamentale pe care eu le consider prioritare in
viitorul posibil. Acestea sunt conectate la conceptele de rol, responsabilitate, prioritate, delegare i control i sunt prezente in Pedagogia pentru al
Treilea Mileniu.
Nu poate exista alt rol pentru fiecare organiza ie – de la cele mai mari
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pân la cele mai mici - decât acela de a afirma in mod con tient necesit ile
fiec rui om de a avea grija de munca sa i de propria familie. Munca este
sursa de bog ie personal ce permite alegerea viitorului. F r aceast
capacitate, f r aceasta bog ie, orice viitor pierde posibilitatea alegerii,
l sând omul cu o intrebare care zi de zi, devenind din ce in ce mai mare,
l paralizeaz i îl r ne te.
Dac rolul primar al fiec rui om este c utarea unei activit i care s -l
satisfac atât pe el însusi cât i pe propria familie, responsabilitatea acestuia este promovarea educa iei pentru cooperare. Aici este esen ial s
confirm m in mod constant c for a major pe care omul este în m sur
s o exprime este aceea a cooper rii, aceea de a ne aminti in fiecare clip
c impreun suntem cu adev rat mai puternici, c prin cooperare putem
dirija capacitatea de a fi o mas critic i de a produce în mod voluntar
o diferen . Al treilea punct prioritar este afirmarea ap r rii drepturilor
copiilor: al oric rui copil, indiferent din care grup etnic provine, de orice
form cultural ar fi.
Afirmarea drepturilor copiilor este unica siguran a unei lumi diferite
în viitor: copiii de ast zi sunt oamenii viitorului, deci sunt popula iile si
comunit ile de mâine. Este o ecua ie simpl , tiu bine, dar imi place s
repet i s g sesc in aceast repeti ie motivul pentru care ast zi m
g sesc s impart aceste lucruri cu voi.
S vedem ce inseamn delegare: este posibil s deleg m toate aceste
ac iuni organiza iilor, entit ilor i asocia iilor care constituie adev rata
re ea social . Numai acestea pot fi capabile s construiasc acele contexte i circumstan e care s favorizeze dezvoltarea i cre terea minorilor.
Ele pot eviden ia faptul c aceste interven ii sunt necesare i indispensabile, reprezentând adev rata investi ie care s orienteze i s sensibilizeze
mul imea.
Controlul: este necesar men inerea controlului pân când munca
f cut poate s se reinoiasc i s garanteze copiilor i tinerilor condi iile
prielnice pentru a tr i in interiorul familiei i a primi afec iunea, f r de
care nici un om nu poate cre te s n tos i nu poate fi predispus in mod
pozitiv viitorului, nu poate dezvolta inclina ii si abilit i interioare (a ti
cum se coopereaz , inc odat ) care s -l fac s in eleag i s interpreteze din plin propriul s u rol social.
PATRIZIO PAOLETTI,
PRE EDINTELE FUNDA IEI
“L’ALBERO DELLA VITA ONLUS”
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A FI P RIN I PE P MÂNT STR IN

Mi carea i migra ia intereseaz in mod normal, chiar si pentru politicile care le inso esc, la nceput persoane singure i mai t rziu familiile lor.
În ceea ce prive te Italia, este adev rat c , n mod normal, re ntregirea
familiei nu are loc nainte de opt ani de permanen a unuia dintre p rin i
n ara noastr . Aceast situa ie genereaz o separare a familiei, care
apas foarte mult pe fiii care r mân n ara de origine, de multe ori n grija
doar a unuia dintre p rin i sau chiar a nici unuia, n situa iile mai grave.
În majoritatea cazurilor este tat l cel care pleac . Deseori, ns , pentru
anumite munci , de exemplu, pentru asisten a n familie i n servicii, este
femeia care las familia i ara. De exemplu, n cazul imigra iei din Ucraina,
80% este feminin , sunt mai ales femeile i mamele care pleac ; la fel i
din Polonia (71,2%), din Brazilia (70%), din Moldova (67%), din Bulgaria
(61,8%), din Peru (60,1%).
Aceast mi care i migra ie genereaz de fapt a a-zi ii “orfani albi”,
adic fii de p rin i care nu pot s
i educe i s
i creasc copiii. Deseori, la Migrantes ajung scrisori ale fiilor de muncitori imigra i n Italia, care
cer, chiar in mod dureros, re ntoarcerea p rin ilor acas .
De aici importan a ghidului care ajut valorizarea tuturor oportunit ilor
pentru a construi leg turi chiar i la distan , valorizând instrumente i
timp, oportunit i diferite.
Ghid care, n timpul globaliz rii, a locurilor de munc departe de cas ,
ajut , a se sim i mai aproape de familie i mai ales de copii, a fi p rin i pe
p mânt str in.
Ghid care ajut , dac nu a dep i, m car a u ura traumele desp r irii
care, cum se spune, câteodat se prelunge te cu diver i ani, n ani importan i
pentru cre terea fiilor.
Ghid care ajut , la construirea unor noi politici de munc i familie care s recunoasc i noi situa ii, care cer instrumente adegvate de
protec ie social .
MONS. GIANCARLO PEREGO,
DIRECTORUL FONDA IEI MIGRANTES
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GHID PENTRU P RIN II MIGRAN I
- PREG TIREA SEPAR RII
DE COPIII R MA I ACAS

Ca p rinte resim i în orice moment responsabilitatea pentru cre terea
propriilor copii. Fie c te preocup asigurarea celor necesare traiului
zilnic, ﬁe c î i dore ti o locuin ¬¬ sau o coal mai bun , o biciclet
sau un computer pentru copilul t u, c utarea mijloacelor pentru asigurarea acestora apas pe umerii t i. Asigurarea bun st rii reprezint un
efort complex, care trebuie s se sprijine pe resurse din interiorul dar i
din exteriorul familiei. Atât p rin ii cât i copiii, sau membrii familiei l rgite,
sunt angrena i în acest mecanism, beneﬁciind sau suferind deopotriv .
Bun starea familiei se refer la s n tatea, fericirea i prosperitatea familiei ca întreg dar i a membrilor s i individuali. În familia modern , din ce în
ce mai frecvent, ace tia nu tr iesc în mod necesar în aceea i gospod rie.
Migra ia – mobilitatea pentru munc pe teritoriul Uniunii Europene – este
o oportunitate pe care mul i p rin i aleg s o valoriﬁce. Studiile arat c
dimensiunea economic este cea care motiveaz , în multe cazuri, plecarea
p rin ilor la munc în str in tate i separarea de copii r ma i acas . Este
aceast solu ie (migra ia pentru munc ) singura op iune pentru cei care
doresc mai mult i mai bine pentru copiii lor? Este separarea de copii o
alegere valabil în contextul asigur rii bun st rii familiei? P rin ii a sute de
mii de copii români dar i de alte na ionalit i par s r spund c da. Alte
câteva milioane tind s dea un r spuns negativ, alegând s r mân acas
sau s migreze împreun cu copiii lor.
Fie c dorim s muncim în afar , ﬁe c alegem s facem acela i lucru în
ar , o planiﬁcare atent ne poate ajuta s evit m e ecul, ne poate scuti de
suferin i ne faciliteaz progresul (succesul pe termen lung în asigurarea
st rii de s n tate, fericire i prosperitate pentru familia noastr ). Aceast
planiﬁcare va ajuta pe de o parte la creionarea unui plan realist referitor
la migra ia pentru munc (cre te astfel gradul de certitudine referitor la
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ob inerea rezultatelor a teptate – strângerea sumei necesare pentru deschiderea unei afaceri proprii, pentru renovarea casei sau achizi ionarea
unor bunuri etc.), pe de alt parte îl vor ajuta pe p rinte s planiﬁce momentul întoarcerii acas . Pentru copiii r ma i acas desemnarea unui termen
limit pentru reîntoarcerea p rintelui/p rin ilor are un efect pozitiv (mai
ales în condi iile în care amânarea reîntoarcerii, mai ales în mod repetat, va
afecta atât psihicul copilului cât i rela ia acestuia cu p rintele).
Protec ia copiilor r ma i acas trebuie s înceap înc dinainte plec rii
propriu-zise. Aceste schimb ri au la baz anumi i factori ce in de modul
în care a func ionat familia copilului înainte de plecare i modul în care dinamica rela iilor intrafamiliale a suferit schimb ri dup plecarea p rintelui/
p rin ilor, factori ce in de copil incluzând vârsta copilului i caracteristicile
psihologice ale acestuia i factori ce in de re eaua de suport a familiei i
implicit a copilului.
Dac o serie de factori sunt preexisten i deciziei de a pleca la munc în
str in tate, p rin ii au control asupra nivelului de informare i de implicare
a copilului în decizie dar i în ceea ce prive te preg tirea plec rii (p rin ii
discut cu copilul despre plecare i despre schimb rile care vor avea loc în
via a lui, îi cer p rerea, este asigurat de afec iunea p rin ilor i particip la
etapele preg titoare plec rii), pentru ca acesta s dobândeasc un anumit
control asupra situa iei, care îl vor ajuta s fac fa plec rii propriu-zise i
perioadelor ulterioare în care va resim i nevoia p rintelui/p rin ilor.
ALEXANDRU GULEI,
PROGRAMME COORDINATOR ASOCIA IA
ALTERNATIVE SOCIALE
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PARIN I LA DISTAN : CONSTRUIREA
UNEI PUN I PENTRU DIALOG

In elegerea fenomenului migra iei a devenit in ultimii ani o adevarat
provocare. rile de provenien i arile gazd a migran ilor chestioneaz
asupra naturii acestor mi c ri, a identit ii sub care se reg sesc imigran ii
i impactul pe care l va avea aceast schimbare asupra genera iilor viitoare. Nu in ultimul rând, ne confrunt m cu o realitate a parin ilor la distan
i în urma întâlnirilor pe care le-am avut in ultimii ani cu ace tia si cu fiii
lor r ma i in ar , m g sesc astazi scriind aceste rânduri.
Am tr it aceast oportunitate profesional care, cu timpul a devenit o
experien uman foarte bogat , ce m-a purtat înapoi in timp.
Prima dat când tat l meu a plecat înafar , aveam mai pu in de 4 ani,
i ulterior, pentru mul i ani am tr it aceast condi ie, uneori mutândum pentru scurte perioade de timp pentru a sta cu tat l meu, alteori
r mânând în a teptare pentru întoarcerea sa acas . Una dintre întreb rile
cele mai frecvente pe care mi-o adresa tat l meu în perioadele în care
locuia inafar era : ” Ce faci acum?”.
De fapt, un semn de întrebare frecvent cu privire la fenomenul migra iei
este ce se întâmpl atunci când se trece o frontier , intr-un loc “incert
si nedefinit”? Ce se întâmpl atunci când aceasta frontiera o trece un
p rinte, b rbat sau femeie, tot mai implicat in emigrarea autonom . Ce
se întâmpl atunci cand provocarea desp r irii este dictat de nevoia
familiei care solicit i devine o necesitate?
Datorit întâlnirilor cu imigran ii am primit toate aceste r spunsuri.
Am observat de aproape, ultima dat , nevoile rilor din Europa de Est ce
se confrunt cu fenomenul familiilor transna ionale, mai ales cu migra ia
femeilor, care în unele cazuri cauzeaz dezintegrare social i familial în
comunitatea de origine.
Multe studii, din p cate, si-au concentrat aten ia asupra cristaliz rii
ordinii familiei transna ionale, ca un aspect negativ, înt rind un stereotip
negativ al familiilor la distan . În realitate, cred c dac fenomenul ar fi
fost sus inut de politici de migrare mai liberale, am fi putut dezlega destinul insurmontabil al p rin ilor i al fiilor desp r i i de migra ie pentru a
putea percepe aceast realitate ca o faz dintr-un proces de dezarticulare
urmat de o recompunere a leg turilor familiare.
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Din povestirile pe care le-am ascultat de la p rin ii la distan , mul i
au reu it s transforme situa ia lor de munc de inceput i mul umit
pove tilor lor, cunoa tem acum resursele personale care ne permit s
facem schimb ri de îmbun t ire în ara de edere sau de reflec ie la
condi iile familiale din ara de origine.
A da voce povestirilor p rin ilor la distan înseamn s prive ti
migra ia cu o lentil psihosocial în care persoana devine protagonistul
principal i activ al fenomenului migra iei i se pune ca actor puternic i
responsabil pentru a înfrunta provoc rile i dificult ile. În acest mod se
face purt tor de noi realit i, noi semnifica ii i noi identit i.
Abordarea psihosocial permite o lectur complex a parcursului
migra iei în toate componentele sale: personale , psihologice, sociale, sistemica ce influen eaz bun starea familiilor imigran ilor fie în societatea
de origine fie în cea gazd . Str baterea frontierelor geografice, socioeconomice, culturale i interpersonale r mâne întotdeauna o redefinire a
identit ii i a sistemului de valori, de multe ori o reconstruc ie a propriei
biografii personale, umane i sociale.
Obiectivul ghidului... este acela de a orienta p rin ii la distan , de a
accentua importan a pe o zon de rela ie intre parin i la distan a si fii l sa i
in patrie, un spa iu emotiv care in ciuda distan ei geografice ramâne acela i.
Este spa iul de afec iune familiar , de impar ire, de schimb, de intimitate
între p rin i si fii si de redefinirea rolurilor ce nici o distan geografic si
cultural o poate modifica.
Acest spa iu este caracterizat de dou concepte fundamentale: interac ie
si rela ie. Interac ia, este modalitatea de intâlnire si prezen . In general permite cre terea fiilor, suportândui-i in fiecare moment, descoperind
particularit ile caracterului, recunoa terea capacita ilor si atitudinilor, explorarea lumii impreun , zi de zi. Rela ia, in schimb, este o modalitate care
se bazeaz pe increderea reciproc care incepe prin schimb, e un spa iu
sigur si protejat care merge dincolo de spa iul fizic i de interac ia ins i i
consimte s gestionezi emo iile, bucuriile, conflictele, s comunici dimensiunea afectiv între p rin i i fii, oriunde ei ar fi.
In cazul p rin ilor la distan , chiar nefiind in contrast, interac ia se
distinge de rela ie prin gradul minor de prezen fizic ce caracterizeaz
raportul cu fiii.
La baza accept rii distan ei fizice si recunoa terii rolului p rintesc
câ tig semnifica ie pe planul reprezent rilor afective, al valorilor familiale, al a tept rilor spre o alegere de a migra si de a schimba in pozitiv
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via a intregii familii. Planul rela iilor este mai dificil de inut, dar este i mai
bogat i stimulant deoarece este ceva care i i poart n nuntru migran ii,
care nu se schimb niciodat , indiferent de distan , “ve i fi mereu mama
si tat l meu”, cum spunea un copil left behind dintr-un sat din Ucraina de
vest, care tr ia cu bunicii când parin ii plecaser s migreze.
A adar, a fi p rinte la distan , în rela ie cu ceilal i, e o lume a ideilor,
a afectelor, a gândurilor, atitudinilor si tr irilor, a unor comportamente
speciale conectate in permanen la lumea afectiv a fiilor; aspectul cel
mai important este faptul ca totul trece prin acel pod c tre copiii rama i
în ara de origine. Un pod de dialog, dincolo de orice frontiere geografice,
oprindu-se la limit , la grani a dintre alegeri si necesit i.
Una dintre fricile cele mai mari ale p rin ilor este s descopere într-o
zi c au comis o gre eal , gre eala deciziei de a pleca. A sublinia emo iile
i a crea conexiuni care pot construi podul, f r a se sim i vinova i sau
judeca i, devine un mod curajos de a se pune in fa a copiilor l sa i in patrie.
A fi migran i, a a cum a fost descris in literatura sociologica, este din
defini ie ambivalent: este riscul de a nu apar ine nici unui loc, de nici o
parte, nici afar nici in untru, nici aproape nici departe.
A fi p rin i la distan poate deveni un mod de a apar ine a unui singur
loc, a unui singur eveniment, fie aproape, fie departe, la evenimentul vie ii
al propriilor fii, fie apropria i fie îndep rta i.

ROSSELLA CELMI,
DIRECTOAREA CENTRULUI DE MIGRATIE,
SANATATE SI INTEGRITATE PSIHOSOCIALA OIM ITALIA
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Ghid pentru
p rin i migran i
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IN ITALIA TU AI DREPTURI
Legile Comunit ii Europene i Uniunii Europene asigur tratament egal
atât ceta enilor italieni cât i cet enilor comunitari reziden i sau stabili i n
Italia.

Tu po i avea gratuit:
Ajutorul unui asistent social
Sfatul unui avocat
Asisten a unui medic sau unui psiholog
Analize i controale medicale
Cursuri de limb italian
Ajutor pentru completarea cererii pentru permisul de edere sau de azil
Te po i adresa poli iei, dac ai suferit o pagub , o amenin are sau o violen
Te po i adresa unui sindicat dac ai probleme la munc

NUMERE UTILE DE URGEN
Urgen a medical .................118
Pompieri....................................115
Poli ia ..........................................113

Carabinieri ..............................112
Urgen a copii ..........................114
Antiviolen a femeia ..........1522

INTRAREA I EDEREA ÎN ITALIA
România a intrat n Uniunea European n 2007, deci pentru a intra in Italia
i a ram ne pân la 90 de zile ai nevoie doar de buletin sau de pa aport.

Ce trebuie s faci la intrare
Ajuns in Italia, mergi la un birou de poli ie s prezin i o Declara ie de prezen ,
care certfic data intr rii tale in Italia i garanteaz o edere regular pentru
90 de zile. Dac nu ai aceast declara ie, n timpul unui control autorit ile vor
b nui c tu e ti in Italia de mai mult de 90 de zile.

.....si dup 90 de zile
Trecute 90 de zile de la intrare, trebuie s te inscrii la Anagrafe la prim ria
ora ului în care tr ie ti.
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Pentru asta ai nevoie de:
Un document de identitate valabil (po i folosi buletinul românesc)
O autocertificare a reziden ei
Un document care demonstreaz c ai un loc de munc in Italia
Daca e ti un angajat dependent i ai o munc domestic , ai nevoie de:
Comunicarea de angajare trimisa la INPS pe Modelul simplificat
Chitan a c a fost declarat la INPS raportul de munc .
Cere ajutorul celui care te-a angajat pentru a ob ine aceste
documente!
Dac e ti un muncitor autonom, ai nevoie de:
Certificatul de inscriere la Camera de Comer
Adeverin de atribuire a Partitei IVA ( adic dac e ti pl titor de TVA)
Adeverin de inscriere la categoria profesiilor, daca e ti un liber profesionist.
Dac e ti un muncitor stagionar, vei fi nscris in fi ierul popula iei
temporare sau flotante.

Intrarea familiei tale in Italia
Dac tr ie ti i munce ti deja in Italia po i reuni so ul/so ia i copiii care
sunt mai mici de 21 de ani, inclusiv copiii care sunt n grija dumneavoastr . Legea protejeaz de asemenea copiii naturali sau copiii legal încredin ati ie sau
partenerului t u. NU ai nevoie de nici un permis pentru reîntregirea familiei
în cazul în care membrii familiei tale sunt cet eni român.
i pentru to i membrii familiei tale este recunoscut dreptul la libertate
i la circula ie.
Permisul de edere în Italia devine permanent atunci când...
ai locuit în mod legal în Italia de 5 ani continui.
dac sunte i c s torit cu un/o italian/c
dac v opri i din lucru pentru c aveti dreptul la o pensie pentru limit
de vârst , sau ie i la pensie cu anticipa ie i ai muncit ultimii 3 ani în Italia
Dac din cauza unei incapacit i de munc permanent te opresti din
munc dup cel pu in doi ani de activitate
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MUNCA TA ÎN ITALIA
DE CE ESTE IMPORTANT PENTRU TINE
S AI UN LOC DE MUNC ÎN REGUL ?
Ave i un loc de munc in neregul atunci când se efectueaz orice presta ie
de munc f r a avea un contract în regul raportat la INPS i la INAIL, i
anume Institutul Na ional de ( Pensii) Prevedere Sociala i Institutul Na ional
de Accidente de Munc .

S ﬁe în regul este dreptul t u.
V asigur protec ie în ceea ce prive te siguran a, salariul i pensia.
Acesta v permite s locui i legal în Italia, s ave i un card de s n tate, accesul la asisten a social i instrumente economice de sprijin pentru familie cum ar fi aloca ia pentru familie, ce pute i solicita la INPS pentru copiii dumneavoastr , chiar dac nu au re edin a în Italia - i deduceri fiscale pentru
familia pe care o între ii.
Înainte de a semna orice contract de munc , cere sfaturi de la un sindicat/
patronat pentru a verifica dac condi iile contractului sunt corecte.
Începând cu 1 ianuarie 2012 în Italia a fost revocat regimul tranzitoriu, prin
care au fost eliminate toate limit rile care reglementau accesul pe pia a muncii al cet enilor români.

Tipuri de munc :
Dac e ti lucr tor autonom po i veni in Italia f r restric ii. Pentru tine sunt
valabile acelea i legi valabile pentru italieni.
Fie c e ti un lucr tor sezonier, fie c e ti angajat, nu exist restric ii cu
privire la num rul lucr torilor care pot fi angaja i.
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RECUNOA TEREA TITLURILOR DE STUDII
Recunoa terea oficial , fie academic fie profesional , a titlurilor de studii
este excluziv de competen a autorita ilor italiene (Ministerul Înv mântului,
Universit ii i Cercet rii; Centrelor de Servicii Administrative;
Universitare, Institu ii publice). Pentru a u ura aceasta practic , nainte de
plecare procur i "Declara ia de valoare pe loc", adic certificarea valorii
avut de titlurile tale de studiu n România, eliberat de Consulatul Italian.
Pentru a tii care sunt actele necesare pentru ob inerea Declara iei
de valoare pe loc i care este Consulatul competent pentru teritoriul in
care locuie ti, consult site-ul Ambasadei Italiei n România http://www.
ambbaku.esteri.it/Ambasciata_Bucarest/
Dac ai pierdut sau cau i de munc te po i adresa la Centrele pentru
munc , prezente n toate provinciile.
Ai putea s te adresezi i Agen iilor de munc <www.luismedia.it/agenzieinterinali.it> - care ofer locuri de munc temporare – sau Cooperativelor.
Pentru muncile domestice sau de asisten , n unele comune au fost
nfiin ate Registre pentru lucr tori. Întreab la Prim ria unde locuie ti.
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ASISTEN A SANITARA
Ce po i s o ceri deja în România ?
Înainte de a pleca într-o alta ar european – fie pentru munc , pentru
studii sau n vacan – po i cere Asigurarea European pentru s n tate
(TEAM) (Asigurarea Medical )
Datorit acestei TEAM, ai dreptul s prime ti asisten sanitar public n
acelea i condi ii cu cei din ara în care te g se ti, inclusiv ngrijirile medicale
pentru gravide sau tratarea tulbur rilor cronice i preexistente.
Cere de la dispensarul de care apar ii n Romania aceast asigurare pentru
to i membrii familiei tale.

Dreptul de inscriere la Sistemul Sanitar Na ional (SSN)
În Italia tutelarea s n t ii este garantat de Constitu ie ca drept fundamental al persoanei i gestionat prin Serviciul Sanitar Na ional (SSN) care garanteaz presta ii sanitare esen iale gratuite sau cu participarea la cheltuial n
mic m sur a celui ngrijit .
Dac locuie ti i munce ti n regul – chiar dac e ti un muncitor stagionar
- po i Înscrie pe tine Însu i i pe ﬁi t i, reziden i cu tine n Italia, la Serviciul
Sanitar Na ional i s ave i acela i tratament sanitar ca al cet enilor italieni.
Pentru a te nscrie la SSN te po i duce la Azienda Sanitar Local (ASL) din comuna ta.
(http://www.salute.gov.it/servizioSanitarioNazionale/regioneHome.jsp?menu=indiri
zzi&sottomenu=asl).
Fiecare ASL are un Birou de Rela ii cu Publicul (URP) care te poate ajuta
s prepari documentele necesare nscrierii.
Când te înscrii la SSN prime ti un card medical i, de asemenea, i i este atribuit un medic de familie - un medic caruia te po i adresa mereu pentru orice
problem de s n tate, fie deplasându-te la ambulatorul (dispensarul) medicului
t u, fie primind vizit la domiciliu - i un medic pediatru pentru îngrijirea copiilor dumneavoastr dac au sub 6 ani.
Cu cardul de s n tate i cu ajutorul medicului de familie vei avea dreptul
de a:
face examene medicale de specialitate la clinici i spitale publice
face analize medicale i vaccin ri, radiografii, ecografii si alte teste pentru
s n tatea ta
primi medicamente
fi internat la spital
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În plus, medicul de familie elibereaz
Certificatele de boli de prezentat la locul de munc , în caz de absen din
cauza unor probleme de s n tate
certificate de bun stare i s n tate pentru admiterea la coal pentru
copiii t i
cereri de internare la spital, vizite de specialitate i de examin ri i controale medicale
prescrierile pentru achizi ionarea de medicamente (a a zisele “re ete”)

S n tatea femeii
Un medic ginecolog poate avea grij
de starea de s n tate a tuturor femeilor, chiar i atunci când acestea ar avea inten ia sa
ia m suri de contracep ie sau s apeleze la avort, care vine efectuat de c tre medicii da la serviciul de obstetric i ginecologie într-un spital.
În Italia, potrivit legii, o femeie poate decide s avorteze în termen de 90 de zile
de sarcin . Dup aceast dat , avortul este permis numai în cazuri de motive
fizice i psihice grave stabilite de medici speciali ti.
Peste tot în ar sunt active Consultoriile familiale, structuri socio-sanitare
în care mul i speciali ti te pot ajuta prin consiliere i asisten psihologic , asisten medical i o mul ime de informa ii despre s n tatea ta,familia i copiii t i.

Urgen
U
Ur

medical

Î caz de urgen , ai posibilitatea s contactezi Garda MedicaÎn
l , adic med
medic
medicii
c i paramedicii, care furnizeaz asisten la domiciliu în cazuri
grave i urgente, de exemplu, în zile de s rb toare sau pe timp de noapte.
Pentru cazuri mai urgente po i apela la Interven ie Rapid , la num rul de telefon na ional 118.
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ASISTEN A SOCIAL

I PREVEDEREA

Dac v g si i intr-o situa ie economic dificil sau ave i probleme familiale,
de cazare sau integrare social , pute i cere ajutorul Serviciilor sociale din comuna in care locui i.
Pentru a accesa serviciile sociale trebuie :
S ﬁ i reziden i ai localita ii al c rei Serviciu Social v adresa i
S ave i un document de identitate, cum ar fi cartea de identitate
eliberat in Romania
S fi i în Italia în regul
Fiecare administra ie decide ce i care servicii s furnizeze. Adresa i-v direct Prim riei de reziden .
În orice caz, Serviciul Social v poate sus ine când ave i diﬁcult i economice sau legate de munc – indicându-v i punându-v in contact cu alte
servicii pentru dumneavoastr – sau, dac ave i probleme familiare, ascultânduv i oferindu-v consiliere. Serviciile Sociale v protejeaz drepturile. V pot
oferi numeroase informa ii despre cum v pute i rezolva problemele si despre
cum pute i ajunge la cele mai bune mijloace de ajutor.

Prevederea social
În ceea ce prive te asisten a social , securitatea si accesul la cazare, ave i
drepturi la tratamente egale ca i locuitorii italieni.
Ave i prin urmare dreptul de a accesa principalele modalit i de asisten :
Sus inere economic dac nu ave i un redit (pensie sociala)
Sus inere economic dac ave i un handicap (pensii, aloca ii si îndemniza ii pentru invalizi, persoane nevaz toare sau surdomute) i integrare în sistemul economic
pentru invalizi, n cazul în care acesta este inferior nivelului minim;
Sus inere economic în caz de pensie de vechime prea mic (integrarea pensiilor minime);
Ajutor social, care este pensia de vechime în func ie de criterii de varst ,
cet enie, reziden
i redit.
Tu si familia ta nu ave i dreptul la serviciile asisten ei sociale decât dup 3
luni de edere in Italia. Dac lucra i i contribui i la INPS, in caz de imboln vire
pute i prezenta angajatorului de lucru, certificatul medical in limba italiana sau in
limba de origine i s beneficia i de tratamentul de la INPS.
Pentru alte informa ii cu privire la securitatea social , pute i consulta site-ul
“Europa Sociala” la urm toarea adres :
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=679&langId=it/ .
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COALA SI FORMAREA
A merge la coal in Italia : drepturi si obliga ii
Educa ia este un drept i o obliga ie pentru to i minorii care nu sunt de
origine italiana, legali sau nu, care trebuie s se inscrie i s frecventeze
coala pâna la varsta de 16 ani.
coala nu trebuie sa denun e elevii care nu au permis de edere. Elevii
nu in regul vor fi înscri i cu rezerv dar chiar i ei vor primi diplomele de
colarizare la finalul cursurilor.
Familia trebuie s - i trimit la coal copiii din septembrie pân in
iunie. Absen ele lungi trebuie justificate de c tre parin i i vor afecta elevul
din cauza întreruperii studiilor. coala se a teapt s nu existe absen e lungi
datorate reintoarcerii in ara de origine în timpul anului colar. Pentru aceasta
sunt vacan ele. coala trebuie s prevad programele individualizate care
– inând cont de dificulta ile lingvistice i de diferen ele de program / curriculum colar ntre România si Italia – ajutând elevii s ajung la nivelul colegilor
italieni.
In Italia e la libera alegere de a urma sau nu orele de educa ie religioas
catolic . Fiecare coal propune activita i alternative, studiu liber sau fiecare
elev poate sa absenteze de la aceste ore.

Structura colii in Italia
In Italia toti copiii merg obligatoriu la coal pentru educa ia primar
pân la 16 ani ( coala obligatorie). De la 16 ani la 18 ani tinerii au un drept
/ obliga ie formativ , care poate fi realizat i prin intermediul unui curs de
specializare sau a unui program de mentorat.
În sistemul colar italian exist atât coli statale cât i coli private. Pute i
c uta institu iile de nv mânt vecine datorit Ministerului Educa iei,
Înv mântului Universit ii si al Cercet rii (MIUR) la aceast adres :
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/.
În func ie de vârst , un copil are acces la mai multe nivele de inv mânt,
dup cum urmeaz :
nv mânt pre colar:
• cre a i c minul (de la 3 luni la 3 ani)
• gr dini a (de la 3 ani la circa 4-5)

24

nv mântul primar
• clasele primare I-V (de la 6 la 10 ani)
nv mântul secundar de primul grad
• gimnaziu , clasele I-III (de la 10-11 la 12-13 ani)
nv mântul secundar superior
• licee, Institute tehnice i coli tehnice clasele I-V (de la 13-14 la 17-18 ani)
nv mântul superior
• Universitatea i nalte form ri, specializ ri.

Calendarul Anului colar
În Italia anul colar ncepe n primele zile din septembrie i se termin in primele zile din iunie. Calendarul exact se decide la nivel regional i este comunicat
oficial la începutul anului. Exist zile de vacan cu ocazia sarb torilor civile sau
religioase, la fel pentru toate institu iile de inv mânt din Italia.
Sfâr itul Anului / Revelionul si Epifania (1 si 6 ianuarie) , Duminica Pa telui si
lunea Ingerilor (variaz in fiecare an)
S rb toarea Independen ei na ionale (25 Aprilie), Ziua muncii (1 mai),
s rb toarea Republicii (2 iunie)
Adormirea Maicii Domnului (15 august), To i sfin ii (1 noiembrie)
Immacolata Concezione (8 decembrie), Cr ciunul i Sfântul tefan (25 i 26
Decembrie).
... i zile de vacan care depind de ora ul in care se g se te coala respectiv ...
... i zile de vacan hot râte de c tre conducerea colii!

Înscrierea
Dac ve i veni s locui i in Italia mpreuna cu fiul / fiica pentru a reintregi
familia, pute i s il/o inscrie i la coala statal în orice moment din timpul anului
colar.
Elevul va fi înscris la o clas in func ie de vârsta sa, mai pu in in cazurile particulare i motivate.
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CE DOCUMENTE SUNT NECESARE PENTRU
A V ÎNSCRIE FIUL/FIICA LA COAL ?
Permisul de edere al copilului (dac a implinit 14 ani) sau al dumneavoastr
dac e inscris pe acela. Dac îl reface i, coala va accepta o adeverin /
chitan po tal c a i cerut reactualizarea respectiv o fotocopie a permisului vechi.
Un document care s ateste vaccin rile fiului /fiicei, tradus în italian .
Dac nu ave i aceste documente, coala va aviza ASL-ul care va trebui s
stabileasc ce vaccinuri a f cut copilul dumneavoastr . Oricum, nscrierea
va trebui acceptat .
Un document (foaia matricol ) care s ateste ce cursuri a urmat copilul
dumneavoastr , tradus în italian sau o declara ie în care s preciza i la ce
institu ie a studiat i ce cursuri a urmat.
Un formular de inscriere pe care îl pute i g si la coal , la secretariat.
Doar in anumite localit i, ultima declara ie de venit a p rin ilor pentru a
defini costurile pentru cantin , transport i alte activit i organizate de
c tre coal .
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A FI FEMEIE ÎN ITALIA: DREPTUL DE FAMILIE
In Italia Constitu ia decreteaz paritatea de drepturi intre b rba i si femei.
Este util s înregistrezi c s toria ta in Italia.
Pentru a o putea face trebuie sa traduci actul de c s torie ori în România
ori la Consulatul român in Italia. Documentul original cu traducerea trebuie
adus la Prefectur pentru a fi autenticat (se cheam apostil ) i la urm trimis la Comuna de residen a pentru a fi înscris in registrul de c s torii.
Dac ai probleme cu c s toria, adreseaz -te la Serviciile Sociale pentru a
te sf tui i ajuta s gestionezi emo ional criza. Este important ca tu s cuno ti
toate oportunita ile care le ai, pentru a face alegerea cea mai bun pentru tine,
i pentru fii t i, fie c sunt cu tine in Italia, fie c sunt in România.
Pentru a te putea separa in Italia trebuie mai intâi sa transcrii actul de c s torie în registrul de Stare Civil din comuna de reziden (vezi mai sus).
Întreab in Comuna ta.
Separarea si divor ul pot urm ri legile din ara de origine dac sunt acceptate
de legile italiene. Dac n ara de origine separarea si divor ul nu sunt prev zute,
se urmaresc legile italiene.

Dac ai decis s
ine minte c :

intreprinzi separarea si e ti in diﬁcultate,

Dac nu munce ti sau câ tigi mai pu in de € 9.723,74 pe an, po i primi asisten a gratuit a unui avocat;
Dac te separi de un italian, nu vei fi expuls in urma separ rii, dar ai dreptul
sa ob ii un permis de edere;
In caz de separare si divor , partenerul care câ tig mai mult trebuie s contribuie la men inerea celuilalt partener i a fiilor.
In caz de separare si divor , fii sunt da i n grija - in afara de cazuri grave – la
amândoi parin ii.

Dac esti victima de violen a domestic

PO I CERE AJUTOR SI PROTEC IE PENTRU TINE I FII T I
Legea italian prevede m suri mpotriva violen ei n familie.
Judec torul poate decide indep rtarea de la casa familiala a partenerului sau
concubinului violent i interzicerea pentru el, dac este considerat periculos, de
a se apropia de locurile frecventate de obicei de tine i de fii t i.
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Pe cine s chemi in caz de violen a in familie?
NUMERE NA IONALE
Poli ia de Stat ...................................................................................................113
Carabinieri ........................................................................................................112
Serviciul antiviolen ................................................................................1522
In fiecare jude exist asocia ii, sindicate, Telefonul Donna (femeii), la care te
po i adresa n aceste cazuri.
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PERMISUL DE CONDUCERE COMUNITAR
Permisul t u de conducere românesc este valabil pentru a conduce în Italia
pe timp de un an, începând de când ai reziden a n Italia.
Ai totu i obliga ia de a prezenta declara ia de autenticitate emis de
Consulat.
Pentru permisele comunitare este oricum consiliabil cererea convertirii
(de exemplu, pentru a u ura renovarea sau duplicatul permisului). Convertirea
este posibil numai dac permisul l-a i ob inut înainte de a avea rezidena în Italia.

Când este obligatorie convertirea ?
Dac au trecut mai mult de 10 ani de când e ti n Italia, 5 dac ai un permis
de categorie superioar , sau tu ai mai mult de 50 ani.
Pentru a ti mai multe po i vedea site-ul Ministerului Infrastructurilor
http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=308 i al Siguran ei i
transporturilor:
http://www.sicurezzatrasporti.it/documentazione/patente_guida/conversione_estera.html>

Partea a doua
SFATURI UTILE PENTRU
A GESTI DISTAN A
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INTRODUCERE
Când era i acas , salariul de abia v permitea s face i fa cheltuielilor gospod riei sau chiar nici nu avea i de lucru. Pentru c nu a i g sit o alternativ , a i
hot rît s pleca i în str in tate cu scopul de a încerca s asigura i un viitor mai
bun familiei dumneavoastr . A fost o decizie curajoas i, cu siguran , nu a fost
deloc u or s o lua i, îns ea ar putea s v afecteze copiii.

Schimbarea
Plecarea în str in tate reprezint o schimbare radical atît în via a dumneavoastr , cît i în cea a copiilor dumneavoastr .
Schimb rile pot provoca nelini te i stres deoarece reperele în care g sim
de regul refugiul nu vor mai fi valabile. Tocmai din acest motiv, cei ce sunt contien i c va surveni o schimbare se preg tesc pentru plecare în mod diferit, i-o
imagineaz i o pot organiza.
În fa a unei schimbari, copilul reac ioneaz diferit în func ie de vârsta i caracterul acestuia, circumstan ele din exterior sau de sprijinul pe care pute i
s i-l acorda i.
Copiii dumneavoastr pot fi nesiguri. Ei se vor întreba cum va fi via a lor
cotidian f r prezen a dumneavoastra. Poate s le fie extrem de dificil s - i
imagineze via a f r dumneavoastr . Este important s ti i s -i asculta i pentru a-i ajuta s în eleag mai bine situa ia.
Unii copii se simt vinova i de plecarea p rin ilor, ei percep aceast schimbare ca pe o pedeaps pentru „un lucru r u” pe care l-ar fi f cut.
Copiii dumneavoastr ar putea s sufere în urma desp r irii, dar voi trebuie
s -i proteja i.
Cum pute i s v sprijini i copiii? Cum s le explica i motivele pentru care
pleca i?
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PREG TI I DIN TIMP PLECAREA: EVITA I SECRETUL
Vorbi i cu copiii despre inten ia de a pleca în str in tate.
Nu amâna i momentul in care s incepe i a vorbi cu copiii vo tri doar pentru c
copilul poate suferi. Incepe i cât mai devreme posibil.
Este posibil ca copilul dumneavoastr s sufere i s traiasc in mod negativ separarea. Totu i, cunoa terea a ceea ce se întîmpl , poate s -i ajute pe copii s în eleag mai bine situa ia si poate s -i lini teasc i s -i ajute s se preg teasc .
Ve i avea uneori impresia c ei nu doresc s aud nimic despre acest subiect sau c
nu în eleg. Fiecare copil exprima propria durere si propriile temeri n felul s u. Continua i s vorbi i despre planurile dumneavoastr , precum i despre derularea acestora
cu apropia ii dumneavoastr în prezen a copiilor, chiar dac ei sunt foarte mici. Acest
lucru îi va ajuta s se preg teasc pentru noile circumstan e.
Asculta i si r spunde i la intrebarile pe care copiii v pot face relativ la cum va ﬁ
via a lor f r voi al turi de ei. De aici pute i in elege ce simt in legatur cu aceste
schimb ri.
Asculta i i r spunde i la intreb rile pe care copiii vo tri v pot pune despre cum
va ﬁ via a dumneavoastr in strain tate. De ce s nu v ajuta i cu o harta? Ar ta ile unde se afl ara i ora ul în care ve i locui, explica i-le cum ve i c l tori (cu avionul,
cu trenul, cu ma ina).

Informa i-i despre data plec rii i durata aproximativ a ederii.
Este important s evita i a le furniza un surplus de detalii, dar i s
le ascude i lucruri absolut necesare. Dac nu ti i exact cum va fi drumul
dumneavoastra sau nu vre i s le vorbi i despre acest subiect le pute i spune,
spre exemplu: „Presupun c lucrurile vor sta în felul urm tor…”.
Pleca i s cauta i o munc mai bine pl tit , pentru a asigura familiei dumneavoastr o via a mai buna. Explica i copiilor dumneavoastra c nu sunt ei cauza
plec rii voastre.
Lua i mereu in serios consecin ele plec rii dumneavoastr asupra vie ii copiilor. Evita i minimalizarea fricilor i triste ea lor. Da i-le mereu ascultare i s nu
fi i niciodat autoritari. S nu spune i niciodat „este a a pentru ca am hot rât
eu”.
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AJUTA I-V COPII S IDENTIFICE REPERELE
NECESARE PENTRU A- I ORGANIZA
VIA A F R DUMNEAVOASTR
Discuta i cu copiii subiectele care ar putea s -i ajute s se adapteze la via a în
lipsa p rin ilor: spune i-le c ve i avea discu ii telefonice regulate, alege i împreun
cu ei persoana la care vor r mîne in grij , încuraja i-i s devin mai autonomi.

Pentru a se dezvolta copiii au nevoie de independen
Încuraja i-i s - i dezvolte propriile capacit i. Sprijini i-i în încercarea lor de a
deveni independen i: la coal , acas , în cadrul familiei…
Ajuta i-i s - i organizeze viata cotidiana in func ie de vârsta i nevoile lor.
Asigura i-v c respect mese regulate i c au o alimenta ie s n toas
i nutritiv , corect pentru vârsta lor. În plus, ncerca i s n elege i dac sunt
aten i s se îmbrace in mod adegvat n func ie de anotimp, dac se mbrac
destul de bine iarna i nu prea excesiv vara. Mai ales dac cine are grij de ei nu
tr ie te lânga copiii dumneavoastr .
Arata i copiilor c ave i încredere in ei , i c sunte i mândri, de exemplu, de
succesele lor colare.
De multe ori se poate ntampla ca imediat dup plecarea dumneavoastr ,
copiii s se arate indiferen i fa de ceea ce i nconjoar , ceea ce fac i fa de
propriul viitor. Este modul lor de a demonstra c sunt nervo i, sup ra i.
Acest dezinteres poate fi n leg tur , de exemplu, cu coala i propriile rezultate. Încerca i s r mâne i n contact cu coala copiilor dumneavoastr , i
cere i celui care se ocup de copii s faca la fel. Este necesar s evita i ca i
copilul dumneavoastr s ri te s abandoneze coala.
Pentru aceasta ncerca i s -i asculta i, s v interesa i nu doar de rezultatele
lor, dar mai ales de ceea ce fac. Face i-i s in eleag c v intereseaz ce nout i
descoper , cum tr iesc i ce nva .
L sa i-i s v povesteasc despre prietenii lor si de timpul petrecut n afara
colii. Chiar dac este important s simt c ave i ncredere n ei, de multe ori
copiii, mai ales in apropierea adolescen ei, au graba de a deveni mari. Risc s fie
atra i de noi lumi i noi anturaje, care pot fi periculoase. Trebuie s ncerca i s
evtita i ca copiii dumneavoastr s adopte un comportament violent i agresiv
fa de ceilal i, sau s se lase implica i n fapte rele, delicven iale.
Îndemna i-i s participe la activit i sportive, culturale… astfel copiii vor putea s - i dezvolte capacit ile i talentele, s creeze rela ii de prietenie cu al i
copii i adul i.
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Înv a i-i s respecte autoritatea, mai ales când este vorba de profesori i
de persoanele în grija c rora se afl .
În m sura posibilit ilor, implica i copiii în luarea deciziilor cînd acestea îi
privesc. Oricat de mici ar putea fi, copiii vo tri pot formula opinii i alegeri
care ar trebui s le respecta i.

Siguran a i comportamentele de risc
Este necesar s v asigura i c locuin a în care vor tr i copiii dup plecarea
dumneavoastr este f r pericole, este un spa iu sigur. În func ie de la vîrsta
copiilor, explica i-le principiul func ion rii aragazului, m surile de securitate privind utilizarea sistemului de înc lzire de care dispune i în cas .
Discuta i cu copiii regulile pe care trebuie s le respecte în lipsa dumneavoastr : frecventarea regulat a colii, orele de petrecere a timpului liber
cu prietenii, implicarea lor în via a gospod riei, timpul petrecut în fa a televizorului…
În func ie de vîrsta copiilor, aborda i cu ei subiecte privind eventuale situa ii
de risc cu care ei s-ar putea confrunta în lipsa dumneavoastr . Pute i cere copiilor s scrie o list de numere utile in caz de urgen a: doctorul vostru, interventul rapid, poli ia, pompierii...
În cazul adolescen ilor: informa i-i sau asigura i-v c ei sunt la curent cu
comportamentele de risc (droguri, infec ii cu transmitere sexual , alcool…).
Asigura i-v c tiu n cine s aib ncredere. F r s -i speria i, explica i-le
c sunt persoane care le pot face r u, dac cred c sunt vulnerabili. Asigura iv copiii c i proteja i oricum i c trebuie s v povesteasc dac li se
ntâmpl ceva deosebit, ciudat.
Încuraja i-v copiii s solicite ajutorul dumneavoastr pentru orice nevoie, chiar i la telefon. Ajuta i-i s in eleag c a cere ajutor este ceva natural,
c nu este nimic ru inos.
Înainte de plecare, i de fiecare dat când v întoarceti acas , duce i copiii
vo tri la doctor pentru un check up de prevenire, pentru a v asigura c se
bucur de s n tate. Acestea pentru a reduce riscul de a suferi din cauza
s n t ii in absen a dumneavoastra.
RELA IA DINTRE COPIII DUMNEAVOASTR

I ÎNGRIJITOR

În timpul absen ei dumneavoastr , încredin a i copiii unei alte persoane, de regul
unui membru de familie: so ul/so ia, mamei, sorei sau altor rude.
În m sura posibilit ilor, permite i-le copiilor dumneavoastr s aleag persoana în grija c reia s r mîn .
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Dac îi l sa i cuiva pe care nu cunosc bine, încerca i s organiza i, înainte de plecare,
cateva întîlniri la care s participe copiii si persoana în grija c reia ei se vor afla.

In orice caz, este indispensabil ca i copiii dumneavoastr s se afle într-un
context (loc) pe îl care s cunoasca deja. Ei ar putea s locuiasc impreun
cu persoana respectiv , mai ales în cazul copiilor mici, sau ar putea opta s
r mîn acas , dac sunt mai mari, iar îngrijitorul le va face vizite regulate. Cea
de-a doua posibilitate este valabil atunci cînd copiii sunt destul de mari pentru
a avea singuri grij de via a lor cotidian , evitând pericolele.

STABILI I NI TE REGULI CLARE PRIVIND
RESPONSABILIT ILE I ROLURILE FIEC RUIA
Este important ca persoana desemnat în calitate de îngrijitor s fie capabil
de a avea grij de copiii dumneavoastr : nu trebuie s fie nici prea tîn r , nici
prea în vîrst , s fie s n toas …
Înainte de plecare, ave i grij s rezolva i toate formalit ile necesare în a
indica cine este responsabilul copilului in absen a dumneavoastr . A informa
autorit ile este pentru a tutela copilul dumneavoastra.
Va trebui s fie capabil:
s aib grij de s n tatea i bun starea copiilor,
s le asigure necesit ile de baz ,
s se încredin eze c ei frecventeaz coala i s men in leg tura cu profesorii.
Va trebui s le acorde un sprijin moral atunci cînd ace tia se vor confrunta
cu dificult i sau se vor sim i singuri.
Stabili i limitele în care se încadreaz rolul îngrijitorului.
Chiar dac aceast persoan se dovede te a fi destul de responsabil , fie ea
bunica sau m tu a copiilor, ea nu trebuie s preia locul dumneavoastr .
Cere i persoanei respective s vorbeasc cu copiii despre dumneavoastr , a a
încît ace tia s tie c , oricît de departe v-a i afla, sunte i mereu cu gîndul la ei.

Via a de zi cu zi a copiilor i a persoanei în grija c reia ei se aﬂ
poate deveni uneori destul de complicat , în absen a voastr i
ca rezultat pot ap rea neîn elegeri sau chiar conﬂicte.
Atunci cînd acest lucru survine, încerca i s vorbi i atît cu copiii, cît i cu îngrijitorul, pentru a putea în elege mai bine cauza apari iei problemei i s g si i
r spunsuri adecvate.
În cazul în care îngrijitorul, dintr-un exces de protec ie, tinde s controleze
excesiv via a i comportamentul copiilor dumneavoastr , sau dac aceasta îi
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oblig la activit i care dep esc no iunea de simpl participare la via a de familie, discuta i cu el/ea i redefini i regulile vie ii în comun. Intreba i pe caregiver
(ingrijitor) dac respect intimitatea copilului dumneavoastr . În m sura
posibilit ilor este bine ca i copiii s aib în cas un mic spa iu dedicat lor.

O perioad de adaptare este necesar oricui.
În urma plec rii dumneavoastr , copiii trec prin momente de nelini te i
suferin . Ei sunt nevoi i s se adapteze la un mod de via absolut nou
pentru ei, care presupune acceptarea unor reguli i tradi ii noi în casa îngrijitorului.
i dumneavoastr trece i printr-o perioad în care trebuie s v obi nui i cu
un nou mod de via în Italia.
Comunica i cu copiii dumneavoastr cât mai des posibil. În caz de necesitate, nu ezita i s cere i ajutorul unei persoane de încredere, de exemplu
unui profesor.

Când o situa ie risc s se complice...
În timpul absen ei dumneavoastr , poate ap rea o problema neprev zut
(de s n tate, economic ) care impune ingrijitorului s schimbe condi iile stabilite la inceput, cum ar fi s ceara bani pentru ingrijirea copiilor. În asemenea
caz, incerca i s vorbi i, i dac nu g si i o in elegere, pute i cere ajutor unei alte
persoane de incredere: de exemplu unei rude, unui profesor al copiilor....

BANII TRIMI I ÎN AR
Înainte de plecare a i ramas de acord cu îngrijitorul c îi ve i trimite suma
de bani necesar între inerii copilului dumneavoastr .
Nu promite i o sum de bani prea mare. Orienta i-v spre o sum realist
i stabilit în func ie de necesit ile copiilor dumneavoastr , precum i de cheltuielile dumneavoastr în Italia.
Dac banii trimi i constituie, pe lîng satisfacerea necesit ilor copiilor, o
remunerare a îngrijitorului, aceasta trebuie s fie proporzional unui salariu
mediu al rii din care proveni i.
Banii pot genera probleme, chiar i conﬂicte, între copii, îngrijitor i
dumneavoastr .
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Dumneavoastr de fapt pute i:
condi iona comportamentul i modul în care se ocup de copii, in baza sumei
i regularitatea cu care o trimite i;
cheltui banii in mod divers fa de cum era prev zut înainte de plecare sau
controla in mod excesiv cheltuielile fiilor;
cere n avans banii pentru care v-a i tocmit.
Încerca i s comunica i cît mai des cu persoana în grija c reia se afl copiii
dumneavoastr , povesti i-i despre condi iile de via în Italia, explica i-i c ave i i
dumneavoastr cheltuieli importante, pentru c via a este foarte scump fa de acas .
A i putea, de asemenea, cere ajutorul unei alte persoane pentru a interveni în calitate de mediator între îngrijitor i dumneavoastr : spre exemplu, un profesor al copiilor
în care ave i încredere sau un alt membru al familiei.
Exist organiza ii în ara dumneavoastr care ar putea s intervin în asemenea
situa ii.

Speciali tii care lucreaz în aceste institu ii sunt obi nui i s ajute familiile implicate in migra ii i cu privire la consecin ele acestui fenomen, inclusiv cu copiii.

COSTUL VIE II ÎN ITALIA
Chiar dac salariul mediu în Italia este mai mare decît cel din ara
dumneavoastr de origine, cheltuielile legate de între inere sunt mult mai mari.
Spre exemplu, salariul de baz minim în Italia se ridic la aproximativ 800€
- 1000€ pe lun . Acest salariu ar putea s v par destul de mare în compara ie
cu cel primit în ar . Totu i, locuind în Italia, ve i avea i cheltuieli la fel de
substan iale.
Aceste cheltuieli se refer la:
• Chiria unei garsoniere poate s se ridice la 200 € - 400 €, în func ie de
ora ul în care locui i
• Cump raturile: € 1,20 pentru un kg de cartofi
€ 1,70 pentru un kg de orez
€ 3 pentru un kg de pâine
Mijloacele de transport, in jur de €1 – 1,50 fiecare bilet urban, cu abonamente lunare ce pot costa € 25 – 40.
Dac la un moment dat nu mai ave i posibilitatea s trimite i bani
familiei, de exemplu deoarece a i pierdut munca, fiii vo tri pot fi momeala ingrijitorului pentru a v cere bani.
Chiar i in acest caz, cere i ajutor unei alte persoane care v poate face de
mediator între dumneavoastr i ingrijitorul fiilor.
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CADOURILE PENTRU COPIII VO TRI
Copiii dumneavoastr cresc i se dezvolt repede. În func ie de vîrst se
schimb i interesele lor.
Atunci cînd le trimite i cadouri, asigura i-v c acestea corespund atât gusturilor, cît i necesit ilor lor. De exemplu, cump rîndu-le pantofi sau haine,
verifica i m rimea sau m car s corespund stilului ce le place lor.
În orice caz, evita i cât mai mult s compensa i lipsa dumneavoastr
prin multe cadouri.
Uneori se poate ntâmpla ca i copiii dumneavoastr s v cear din ce în
ce mai multe cadouri: este important s r spunde i necesit ilor lor, îns nu i
mofturilor. Alege i, când este posibil, cadouri utile, care sus in dezvoltarea copiilor sau care v-ar favoriza s men ine i mai bine leg tura cu ei…
Respecta i-v promisiunile. O promisiune înc lcat este o adev rat
dezam gire pentru copil. Iar atunci cînd nu sunte i în stare s v onora i promisiunea, explica i-le cauza.

Telefonul, scrisorile i internetul pot s v ajute s p stra i
rela ia cu copiii dumneavoastr
Indiferent de vîrst , este indispensabil ca copiii s tie c , de i v afla i departe, dumneavoastr sunte i cu gîndul la ei. Ascultând vocea dumneavoastr ,
citind mesajele pe care le trimite i poate s –i lini teasc i s -i conforteze.Toate aceastea sunt o modalitate potrivit de p strare a rela iei cu copiii.

Este important s

pute i comunica cu copiii dumneavoastr .

Apelurile telefonice, scrisorile, e-mailurile, vederile, precum i cîteva cuvinte
dulci transmise prin intermediul vecinilor sau apropia ilor care se reîntorc în
ar … sunt mijloacele de care dispune i pentru a r mâne în via a copiilor.
Prin telefon:
Exprima i prin cîteva cuvinte simple dragostea fa de copiii dumneavoastr ,
spune i-le c v gîndi i la ei;
Asculta i-v copiii: fi i la curent cu necesit ile i st rile lor suflete ti;
Dac ave i unele obiec ii privind comportamentul copiilor, formula i-le
într-un mod pozitiv;
Povesti i cît mai multe despre dumneavoastr : descrie i via a pe care o
duce i în Italia, povesti i despre cea ce face i, despre persoanele ce cunoa teti,
locurile pe care le frecventa i;
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Dac ave i mai mul i copii, acorda i timp fiec ruia dintre ei i vorbi i cu
fiecare în parte, chiar dac sunt foarte mici, au i ei ceva de spus.
Interesa i-v de ocupa iile lor atât în cadrul colii, cât i acas , de rela iile lor
cu prietenii, de activit ile lor culturale i din timpul liber.
Încerca i s men ine i leg tura cu profesorii copiilor dumneavoastr . Copiii
petrec o bun parte a timpului la coal : nv torii i profesorii lor îi cunosc
mai bine, pot analiza evolu ia lor i pot monitoriza eventualele probleme sau diﬁcult i.
Dumneavoastr v aminti i de copiii de la desp r ire. Îns în lipsa
dumneavoastr copiii se schimb , ei se dezvolt din punct de vedere fizic, se
maturizeaz i devin mai independen i. Pentru a p stra leg tura cu ei, ar fi bine
s face i schimb de poze i, în m sura posibilit ilor, încerca i s comunica i cu
ei prin intermediul unui webcam.

DESENUL CA MIJLOC DE MEN INERE A RELA IEI
Copiilor le place s deseneze i prin desene povestesc emo iile i tr irile
lor. Ruga i-i pe copii s v trimit desenele lor prin po t . i dumneavoastr
trimite i-le vederi sau scrisori: uneori este mult mai u or s - i împ rt e ti
sentimentele prin scris decît la telefon.
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A REG SI COPIII DUP O PERIOAD DE SEPARARE
Atunci cînd v ve i revedea copiii, fie pentru c dumneavoastr v întoarce i
acas pentru perioada vacan elor, ori pentru totdeauna, preg ti i-v s v
confrunta i cu schimb ri.
Copiii dumneavoastr cresc. Ei se dezvolt fizic (în l imea, vocea, p rul…).
Comportamentul, obiceiurile i modul lor de via ar putea s se schimbe în lipsa
dumneavoastr . De exemplu, este posibil ca la întoarcere s descoperi i c copiii
dumneavoastr au adoptat obiceiurile îngrijitorului. Cînd v ve i reântâlni, copiii dumneavoastr ar putea s v par ni te str ini sau necunoscu i.
În Italia, v-a i obi nuit s tr i i singur/ , s v gestiona i via a în func ie de
propriile necesit i. Chiar dac sunte i bucuros/oas s v revede i copiii, este
absolut necesar s v ajusta i ritmul de via la necesit ile lor. Aceasta este o
reac ie normal si absolut in eleg toare dup o separare.
Nu încerca i s impune i reguli, nu cere i de la copiii dumneavoastr s - i
schimbe comportamentul. Da i-v timp s v recunoa te i i s restabili i
rela ia p rinte/copil.

Copiii dumneavoastr vi se al tur în Italia
V dori i ca copiii s vin sa tr iasc la dumneavoastr în Italia. Atît
dumneavoastr , cît i copiii, sunte i bucuro i s v reîntîlni i i s începe i o
via nou împreun .
To usi este foarte important s preg ti i meticulos plecarea lor din
ar , sosirea în Italia, precum i noua lor via aici.
Vorbi i cu copiii despre posibilitatea de a v reg si i de a locui cu
dumneavoastr în Italia. Cere i-le p rerea, asculta i-le dorin ele i eventualele
lor temeri… Întreba i-i dac sunt de acord. În cazul în care ei au dubii, discuta i
cu ei pentru a în elege cauzele care le-au provocat.
Plecarea din ar sosirea i ulterior via a lor în Italia ar putea avea consecin e
importante asupra copiilor dumneavoastr .
Ei vor fi nevoi i :
s se despart de persoana care a avut grij de ei i cu care au stabilit o
rela ie strîns ;
s - i p r seasc prietenii de acas i s - i fac noi prieteni în Italia;
s - i p r seasc coala, activit ile si distrac iile;
s înve e limba italian : copiii înva repede, îns ei trebuie s dea dovad
de efort i curaj!
s se obi nuiasc cu un ritm de via
i obiceiuri diverse; s locuiasc
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într-o cas nou , s v cunoasc prietenii sau eventualul/a concubin/ .
s se obi nuiasc la o alimenta ie divers .
De i copiii dumneavoastr sunt bucuro i s v revad , sosirea în Italia ar
putea reprezenta un moment diﬁcil pentru ei. Tipul dificult ilor ar putea
depinde de vârsta i caracterul lor.
Dumneavoastr pute i s -i ajuta i s înfrunte aceste schimb ri i s face i în
a a fel ca aceasta s fie o experien pozitiv i s înve e din ea.

Preg ti i minu ios sosirea copiilor dumneavoastr
Înainte de plecarea lor, explica i-le copiilor unde i cum tr i i dumneavoastr
în Italia. Ar ta i-le pozele casei, camerei (sau parte din cadrul locuin ei) în care vor
tr i, cartierului i ora ului în general. Povesti i-le copiilor despre via a în Italia, despre mediu, despre clima acestei ri i despre persoanele pe care le vor ntalni.
Informa i-v despre cum func ioneaz
coala în Italia ( coal
elementar , medie, colegiu, liceu, disciplinele predate, orarii, vacan e…) i
mp rt i i aceste informa ii cu copiii dumneavoastr .
Intreba i i dac orariile muncii dumneavoastra sunt compatibile cu orariile
colii, dac copiii dumneavoastr sunt destul de mari pentru a se intoarce de la
coal singuri sau dac pute i s -i lua i la ie ire, dac ave i prieteni sau vecini
care v pot ajuta cu copiii cand ies de la coal .
Informa i-v despre modurile de inscriere a copiilor la gr dini , la
coala elementar , medie sau la liceu, in baza vârstei lor i incepe i nscrierea
nainte s ajung copiii.
coala este obligatorie ncepând de la 6 ani. Totu i, chiar i gr dini a, pentru
copiii intre 3 i 6 ani, este foarte important pentru ﬁii dumneavoastr ,
mai ales pentru a inv a limba italian , a socializa cu al i copii i pentru ca s - i fac
noi prieteni.
Prevede i din timp cum ve i organiza via a dumneavoastr cotidian
cu copiii.
Ve i continua s tr i i În apartamentul dumneavoastr când vor ﬁ i
ei lâng dumneavoastr ? Este important s pute i preg ti un spa iu sau o
camer pentru ei.
Dac tr i i cu persoane pe care copiii dumneavoastr nu cunosc (un partener, o partener , un colocatar...):
• vorbi i-le copiilor despre aceast persoan i preciza i c ei vor trebui s
locuiasc împreun , în acela i apartament;
• discuta i cu persoana cu care locui i. Comunica i-i decizia de a v aduce

41

copiii i asigura i-v c el/ea este de acord. Sosirea copiilor dumneavoastr
ar putea schimba obiceiurile i modul vostru de via . Copiii necesit timp i
aten ie din partea dumneavoastr . Înainte de venirea copiilor, vorbi i împreun
cu partenerul/partenera dumneavoastr despre cum ave i de gînd s v
organiza i via a cotidian .
Asigura i-v c dispune i de mijloacele ﬁnanciare necesare pentru
sus inerea copiilor dumneavoastr în Italia.
Pentru a ob ine ajutor, adresa i-v la Serviciile Sociale din comuna de
reziden ;
Informa i-v despre permisele necesare intr rii i ederii minorilor
în Italia i despre celelalte chestiuni administrative. Pentru aceste informa ii v
pute i adresa la Ghi eul Unic pentru Imigra i din cadrul Prefecturii Comunei de Reziden .

Preg tirea documentelor
Preg ti i toate actele de stare civil , de preferin traduse în italian (copia legalizat a certificatului de na tere, certificatul de c s torie…). Asicura iv c copiii dumneavoastr dispun de un carnet de s n tate ( i vaccinare).
Va trebui s -l prezenta i pentru a v înscrie copiii în orice coal i în centrele
de recrea ie, sportive, tabere.
Dac a i venit singur/ in Italia, face i ce este nevoie pentru a avea autoriza ia
celuilalt p rinte pentru a putea ob ine pa aportul fiilor sau documentele necesare ca s p r si i ara i s v stabili i in alt parte.
Dac v este posibil, reintra i dumneavoastra ins i în ar i ocupa i-v
personal de toate. Dac nu este posibil, cere i ingrijitorului, sau unei alte persoane de incredere, s se ocupe. În acest caz, pentru anumite practici administrative, va trebui s face i o procur (delega) acestei persoane.
Cînd copiii dumneavoastr vor ajunge în Italia, acorda i-v timp pentru a v obi nui s tr i i împreun .
Dac pute i, lua i-v câteva zile libere la sosirea lor. Astfel ve i putea:
• s le ar ta i ora ul;
• s le face i cuno tin cu prietenii dumneavoastr ;
• s finaliza i înscrierea lor la coal ;
• s alege i împreun cu copiii dumneavoastr eventuale activit i sportive
i de timp liber. V pute i adresa Prim riei ora ului dumneavoastr pentru mai
multe informa ii.
• s profita i de momente pl cute, petrecute împreun !
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SITUA II DE PERICOL
In timpul ederii în Italia sau în oricare alt ar str in , a i putea s v gasi i
în situa ii dificile, de vulnerabilitate sau chiar de exploatare.
Dac sunte i obligat( ) s lucra i impotriva voin ei dumneavoastr ;
Dac nu sunte i pl tit( ) pentru serviciile date;
Dac sunte i obligat( ) s v prostitui i;
Dac sunte i constrîns( ) s cer i i sau s fura i;
Dac sunte i amenin at( ) sau b tut( ) pentru a face aceste lucruri;
Dac cineva v-a luat pa aportul sau buletinul;

...pute i cere ajutor pentru a ﬁ proteja i
În aceste cazuri, v pute i teme pentru siguran a copiilor i rudelor
dumneavoastr r ma i în ar .
Asisten ii sociali pot s v ajute s evalua i situa ia i poten ialele riscuri.
Pute i contacta organiza iile aflate în ora ul unde tr i i sau unde stau copiii
dumneavoastr pentru a-i ntâlni i a le oferi un sprijin constant.
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LA CINE PO I APELA ÎN CAZ DE NEVOIE
ROMA
ASSISTENZA SANITARIA
ASSISTENZA GENERICA
CENTRO STRANIERI S. GALLICANO
Tel.06/5854378
ASL ROMA – SERVIZIO PER STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI (STP)
Ospedali e Poliambulatori che rilasciano il tesserino sanitario:
• Ospedale S. Eugenio, Piazzale dell’Umanesimo 10
• Ospedale CTO,Via San Nemesio 28
IRCCS Fondazione S. Lucia - Via Ardeatina 306
Poliambulatorio - Via Antonio Tempesta 262 (distretto 6)
Poliambulatorio - Via Acqua Donzella 27 (distretto 9)
Poliambulatorio - Piazza Pecile 20 (distretto 11)
Poliambulatorio - Via Marotta 11 (distretto 12)
AMBULATORI POLISPECIALISTICI
ANVER Animazione Verderocca - Via del Forte Tiburtino
98, 00159 - Tel.06/4070789
CARITAS - Via Marsala 97 (Stazione Termini) Tel.06/4463282. Orari: tutti i pomeriggi da lunedì a venerdì ore 16-19, il mercoledì anche al mattino ore 9-12. Referente: Dott.ssa Bianca Maisano
MEDICI SENZA FRONTIERE - Via Principe Eugenio
60 – Tel.06/44703872 - E-mail: claudio_serafini@rom.msf.
org
STUDI DENTISTICI
CENTRO ODONTOIATRICO VINCENZIANO Largo San Giovanni De Matha 3, 00153 - Tel.06/5885714
DENTISTI IN AIUTO (ACSE) - Via Del Buonconsiglio 19 - 00184 - Tel.06/6791669
ACCOGLIENZA E ASCOLTO
CENTRO D’ACCOGLIENZA PEDRO ARRUPE Via del Mandrione 291, 00181 - Tel.06/76910326
COLLI ANIENE - Via E. D’Onofrio 288, 00155 Tel.06/4063568
CENTRO WELCOME - Viale Romania 32, 00197 Tel.06/85300916
CENTRO DIURNO DI ACCOGLIENZA PER IMMIGRATI STRANIERI - Via Fontana dell’oste 2 (locali
ex mattatoio) – Tel.06/9700182 oppure 06/97230047
SERVIZIO DI EMERGENZA SOCIALE - Via Marsala
109, 00185 - Tel.06/4452616, fax 06/4455422. Tutti i giorni
(feriali e festivi) ore 19-8. Referente: Lucia Rita Anania
OSTELLO VIA MARSALA “DON LUIGI DI LIEGRO” - Via Marsala 109, 00185 - Tel.06/4457235, fax
06/4441319. Tutti i giorni ore 17-22: l’orario di permanenza nel Centro è dalle ore 17 alle ore 9.00
COMUNITÀ ALLOGGIO “PORTA MAGGIORE”
- Via Prenestina 78, 00155 - Tel.06/4457235 (vedi Ostello)
oppure 06/4441319. Referente: Roberto Molina
COMUNITÀ ALLOGGIO “PRENESTINA” - Via

Prenestina 666, 00155 - Tel.06/4457235 (vedi Ostello) oppure 06/4441319
CASA DI CRISTIAN - Via Monte Altissimo 14 Tel.06/81777081, fax 06/81777081. Orario continuato 24
ore su 24
CENTRO DI ACCOGLIENZA PEDRO ARRUPE Centro d’accoglienza per famiglie rifugiate gestito dall’Associazione Centro Astalli, via di Villa Spada 139 - 00138
CENTRO ASCOLTO STRANIERI CARITAS - Via
delle Zoccolette 19, 00186 - Tel.06/6875228 oppure
06/6861554, fax 06/6833295 - E-mail: centro.stranieri@
caritasroma.it
CENTRO ACCOGLIENZA VILLINO “LA PALMA” - Via Paolo Maria Martinez 8, 00151
Tel.06/88815350 - E-mail: monteverde@caritasroma.it
ASILO NIDO PICCOLO MONDO - Via Gregorio IX
n°4 - Tel. e fax 06/61661677 - E-mail: asilonido@caritasroma.it
CENTRO DI ACCOGLIENZA PER UOMINI
“FERRHOTEL” - Via del Mandrione 291, 00181 - Tel. e
fax.06/76910326 - E-mail: ferrhotel@caritasroma.it
ORIENTAMENTO
SERVIZIO INFOSTRANIERI presso lo sportello di
informazione e orientamento al cittadino “Strade Sociali”.
Via della Bufalotta 13/b - Tel.06/87185093, fax 06/99704262.
Orario: lunedì e mercoledì ore 9-12, giovedì ore 15.3018.30
SPORTELLO BADANTI - Via Merulana 19 Tel.06/44341246 oppure 06/44340710 o contattare il centralino del Comune di Roma allo 060606. Orario: lunedì
ore 9-13, martedì e giovedì ore 9-13 e 14-17
ACLI COLF ROMA - Associazione professionale delle
Acli che organizza le collaboratrici e i collaboratori familiari.
Via Prospero Alpino 20 - Tel.06/570871 oppure
06/5708747.
APICOLF ROMA - Associazione professionale italiana
per i collaboratori familiari - Via Urbano II n°41/a Tel.06/6629378

MILANO
ASSISTENZA SANITARIA
NAGA - Associazione di assistenza socio-sanitaria e per
i diritti di stranieri e nomadi ONLUS - Via Zamenhof 7 Tel.02/58102599, fax 02/8392927. Orario: dal lunedì al
venerdì ore 8.30-12.30 e 14.30-18.30.
CENTRO SALUTE E ASCOLTO Ospedale San Carlo
- Via Pio II n°3, 20153 – Tel.02/40222486. Orario: lunedì
ore 9-12.30, martedì ore 13.30-17, giovedì ore 9-12.30.
ASL Citta di Milano - C.so Italia 19, 20122 –
02/8578102

ORIENTAMENTO E ACCOGLIENZA
UFFICIO SERVIZIO STRANIERI COMUNE DI
MILANO - Via Tarvisio 13 – Tel.02/88448246 oppure
02/88448248, fax 02/88465130.
Sportello informativo, servizio sociale, pronta accoglienza
e orientamento al lavoro e formazione: via Barabino 8
Tel.02/88445453-1 oppure 02/55214981, fax 02/57308936.
Sportello di informazione ed orientamento e consulenza
legale: via Edolo 19 - Tel.02/88467581, fax 02/88467588
SAI Servizio Accoglienza Immigrati - Via Galvani 16,
20124 - Tel.02/67380261, fax 02/67382230 - E-mail: sai.
ambrosiana@caritas.it. Orari: da lunedì a venerdì ore
9-12 (apertura al pubblico); da lunedì a giovedì ore 9-13 e
14-17, venerdì 9-13 (consulenza telefonica)
SPORTELLO BADANTI - Piazza Cantore 10 Tel.02/89422519 - Orario: dal lunedì al venerdì, ore 9-17
ASSINDATCOLF MILANO - Via Meravigli 3, 20123 Tel.02/809503 oppure 02/885591. Orario: dal lunedì al
venerdì, ore 9-12 e 14-17
CENTRO IMMIGRATI DELLA CGIL - Corso di Porta Vittoria 43 - Tel.02/55025254. Orario: da lunedì a venerdì ore 14.30-17.30, giovedì anche 9.30-12.30
CISL - CENTRO SOLIDARIETÀ LAVORATORI
IMMIGRATI - via Tadino 31 - Tel.02/20408142

TORINO

La provincia di Torino mette a disposizione l’Atlante online dei servizi agli immigrati all’indirizzo www.provincia.
torino.gov.it/xatlante/ires_srv.htm
ASSISTENZA SANITARIA
CROCE ROSSA ITALIANA - Via Bologna 171 Tel.011/2445411. Orario: da lunedì a venerdì ore 9-12,
martedì e mercoledì ore 15-18
CAMMINARE INSIEME - Via Cottolengo 24/a, 10152
- Tel.011/4365980, fax 011/4390751 - E-mail: cammin@
arpnet.it Orario: da lunedì a venerdì ore 9-12, mercoledì e
venerdì ore 14.30-17. Chiuso da metà luglio a metà settembre
CENTRO I.S.I (informazione salute immigrati) - Via Bertola 53 – Tel.011/534751 - E-mail: iginforma@libero.it.
Orario: da lunedì a venerdì ore 15-19. Chiuso ad agosto
ORIENTAMENTO E ACCOGLIENZA
UFFICIO STRANIERI, NOMADI E ADULTI IN
DIFFICOLTÀ Comune di Torino - Via Cottolengo 26,
10100 – Tel.011/4429411, fax 011/4429400 - E-mail: stranieri@comune.torino.it - Sito: www.comune.torino.it/
stranieri-nomadi/stranieri.htm. Orario: da lunedì a venerdì
ore 9-12.30, mercoledì ore 14.30-18.00
ASSOCIAZIONE CENTRO ZONALE ACCOGLIENZA STRANIERI - Centro accoglienza diurna:
Via Spotorno 59/f - Casa Amica: Via Storno 45 Tel.011/6962744, fax 011/6967790 - Orario centro ascol-

to: lunedì, mercoledì, venerdì ore 15-18; mercoledì anche
ore 10-12. Chiuso ad agosto
UFFICIO PER LA PASTORALE DEI MIGRANTI Via Ceresole 42 - Tel.011/2462092, fax 011/202542 - Email: migranti@diocesi.torino.it. Orario sportello: da lunedì a venerdì ore 9-12 e 14,30-17, mercoledì pomeriggio
chiuso. Orario insegnamento lingua italiana: da lunedì a
venerdì ore 9-11. Chiuso durante le vacanze di Natale e
dal 25 luglio al 15 agosto
COOPERATIVA SENZA FRONTIERE Gestione del
Centro ISI (Sportello Sanitario Immigrati) - Corso Brescia
14/c -Tel.011/856589 oppure 011/534751, fax 011/856589
oppure 011/534751 - E-mail: iginforma@libero.it - Orario:
lunedì e giovedì ore 9-12.30, mercoledì e venerdì ore 1519
COMUNITÀ MADIAN - Via dei Mercanti 28 Tel.011/5628093, fax 011/533342 - E-mail: madian@arpnet.it. Orario accoglienza: tutti i giorni ore 6.30- 20. Orario doposcuola: in base alle disponibilità dei volontari.
Orario Comunità: 24 ore su 24
Associazione APOLIE’ (Orientamento al lavoro) Corso Giulio Cesare 15/p – Tel.011/5692678, fax
011/5217336 - E-mail: apolie@tiscali.it. Orario: lunedì,
martedì, giovedì ore 9-13 e 14-18.
ACLI COLF - Via Perrone 3, 10122 - Tel.011/5712854,
fax 011/5712842. Orario: martedì e mercoledì ore 15-18,
giovedì ore 9-12 e 15-18, venerdì ore 9-12. Chiuso ad agosto
SCUOLA SPERIMENTALE DI ITALIANO PER
STRANIERI (CTP Ex Braccini) - Corso Tazzoli 209,
10100 - Tel.011/3118386. Orario: lunedì e martedì ore
9-15, mercoledì ore 12-17.30.
Aperto da settembre a giugno.
ASSOCIAZIONE LA TENDA - Via Botero 2, 10122
– Tel. 011/5622165 – E-mail: Ass.latenda@inwind.it. Orario: lunedì ore 15-17, mercoledì ore 9-11. Chiuso agosto
ASSISTENZA LEGALE
I.G.I. INFORMAZIONE GIURIDICA IMMIGRATI
- Corso Brescia 14/c – Tel.011/856.589 - E-mail: iginforma@libero.it. Orario: lunedì e giovedì ore 9-12.30, mercoledì e venerdì ore 15-19. Martedì chiuso. Chiuso ad agosto.
UFFICIO STRANIERI CISL - Via Barbaroux 43, 10122
- Tel.011/548216, fax 011/541068 - E-mail: analftorino@
iol.it –Sito: www.analf.it. Orario: dal lunedì al venerdì ore
14.30-18.30, sabato ore 9-12
CGIL UFFICIO IMMIGRATI - Via Pedrotti 5, 10152 Tel.011/2442399-229, fax 011/2442263 - E-mail: immigrati@mail.pmt.cgil.it - Sito: www.pmt.cgil.it. Orario: lunedì,
martedì, mercoledì, venerdì ore 9-12 e 14.30-18; giovedì e
sabato chiuso
UFFICIO STRANIERI UIL - Via Bologna 11Tel.011/2417111-190, fax 011/2417191 - E-mail: csptorino@uil.it. Orario: lunedì e giovedì ore 8.30-12, 14.3017.30. Chiuso vacanze di Natale e Pasqua e dalla seconda
alla quarta settimana di agosto

FUNDA IA L ALBERO DELLA VITA
Albero della Vita a fost creat în 1997. Misiunea sa este de a implementa
activit i eficiente pentru protec ia copiilor i a dreptului lor de a cre te într-un
mediu sigur i potrivit dezvolt rii lor. Albero della Vita opereaz în 13 regiuni
italiene desf urând ac iuni diverse: Centre Reziden iale pentru Copii i Tineri,
prevenirea devian ei i a violen ei, re ea de familii foster, ad post i spriin pentru mame i copii, programe în coal cu privire la drepturile copilului, dezvoltare i aspecte interculturale.
În Europa, Albero della Vita este activ în România printr-un proiect de sprijin pentru familiile cu copii
r ma i siguri acas i este coordonator al Re elei Europene ChildrenLeftBehind.eu.
FADV opereaz i prin proiecte de dezvoltare interna ional în Peru, Bolivia, Haiti, Kenya i India prin
programe de educa ie i reducerea exploat rii prin munc , în special prin colarizare i formare profesional ,
s n tate alimentar i servicii medicale de baz .
În pus, promoveaz crearea de ad posturi i servicii pentru copii în dificultate (copiii str zii i cu
dizabilit i), dezvoltarea comunitar local (s n tatea alimenta iei, activit i generatoare de venit, programe
de formare profesional i în domeniul drepturilor omului), servicii de s n tate i medicale (aduc iuni de ap
i igienizare, prevenirea BTS, s n tatea reproducerii, pediatrie).
Contact: Fondazione L’Albero della Vita ONLUS, street Ludovico il Moro 6/A, 20080 Basiglio (MI)
(Italy); Telephone Programmes Area 0039 02 92276224, Fax 0039 02 90751464, e-mail ufficioprogetti.fondazione@alberodellavita.org, website www.alberodellavita.org

FUNDA IA PATRIZIO PAOLETTI
Funda ia Patrizio Paoletti acord prioritate cercet rii i pedagogiei, deoarece
doar o aten ie constant pentru copil rie i pentru procesul pedagogic poate
cre te calitatea vie ii, în interesul societ ii. Funda ia Patrizio Paoletti desf oar
programe de educa ionale i de dezvoltare social , programe de formare, programe de con tientizare i cercetare în domeniul neuro- tiin elor.
Funda ia Patrizio Paoletti se concentreaz constant asupra disemin rii ideilor i a instrumentelor care
determin procesul educational, ducând la dezvoltarea societ ii modern i a omenirii.
Contacts: Fondazione Patrizio Paoletti, street Ruggero Bacone 6 - 00197 Roma (Italy),Telefono 002906
8082599 - Fax 0039 06 87459181, e-mail fondazione@fondazionepatriziopaoletti.org, website www.fondazionepatriziopaoletti.org

ASOCIA IA LES CULTURES
Asocia ia LES CULTURES a fost creat în 1993 în Lecco datorit
dedic rii fondatorilor s i, provenind din zece na ionalit i. Misiunea Asocia iei o reprezint dezvoltarea de societ i multiculturale i combaterea barierelor unde î i are r d cinile intoleran a.
În Italia Asocia ia promoveaz con tientizarea asupra culturilor extra-europene i lupt pentru politici
incluzive bazate pe drepturile omului în favoarea popula iilor de migran i.
Asocia ia sus ine comunit ile vulnerabile din Africa i estul Europei prin dezvoltarea de ini iative de
cooperare. În Italia ofer consiliere juridic pentru migran ii în dificultate.
Contact: Les Cultures Onlus - laboratorio di cultura internazionale, Corso Martiri 31 23900 Lecco,
Telefono 0341284828 Fax 0341370921, e-mail: informazioni@lescultures.it, sito www.lescultures.it/

FUNDA IA MIGRANTES - ITALY
Fondazione Migrantes a fost creat de Conferin a Episcopal
Italian cu scopul de a garanta migran ilor asisten a spiritual ,
pentru promovarea toleran ei, a în elegerii reciproce i a
accept rii între comunit ile cre tine a persoanelor migrante.
Principalele activit i ale Fondazione Migrantes sunt: promovarea drepturilor migran ilor de a tr i în str in tate într-un
context social unde cultura i sistemul lor de valori sunt respectate; s dezvolte con tientizarea cu privire la drepturile migran ilor i s fac advocacy pentru politici în
favoarea migran ilor pentru egalitate i coabitare pa nic .
Contact: Fondazione Migrantes, Str. Aurelia, 796, 00165 Roma (RM); telefon 0039 06 6617901 – 0039
06 66179070, e-mail segreteria@migrantes.it; website www.migrantes.it

ASOCIA IA ALTERNATIVE SOCIALE
Asocia iaAlternative Sociale este o organiza ie neguvernamental
apolitic i non-profit ini iat în anul 1997. Misiunea sa este de a
ac iona pentru ap rarea i promovarea drepturilor omului prin
activit i de prevenire, asisten , formare, cercetare i advocacy.
Principalele sale domenii de activitate sunt reforma sistemului de justi ie, prevenirea exploat rii prin munc
a copiilor, exploatarea sexual i traficul de copii, servicii directe pentru copii victim a abuzului i/sau a
neglij rii.
În 2005 Alternative Sociale a ini iat programul Singur Acas , pentru cercetare, dezvoltare institu ional i
interven ie pentru combaterea efectelor negative ale migra iei p rin ilor asupra copiilor r ma i singuri acas ,
în colaborare cu organiza ii interna ionale, cum ar fi UNICEF. Alternative Sociale a implementat mai multe
campanii de con tientizare i advocacy la nivelul institu iilor române ti i europene.
Contact: Str. Cuza-Vod , Nr.8A, Sc. B, demisol, Ia i, 700036, Telephone +40 332 405 476, Fax: +40 332
405 477, e-mail office@alternativesociale.ro, website www.alternativesociale.ro i www.singuracasa.ro.
ORGANIZA IA INTERNA IONAL PENTRU MIGRA IE – MISIUNEA DIN ITALIA
Organiza ia Interna ional Pentru Migra ie – Misiunea din Italia
Misiunea OIM este de a facilita migra ia regulat a persoanelor care au nevoie
de asisten , cu respect deplin pentru demnitatea uman , precum i emigra ia sau
reîntoarcerea voluntar a migran ilor i refugia ilor; promoveaz activit i de primire
i integrare atât în ara de destina ie cât i în cea de origine; asist transferul de resurse umane încurajând dezvoltarea social i economic prin migra ie; ofer asisten tehnic guvernelor,
coopereaz pentru stabilizarea zonelor critice.
OIM coopereaz cu UNHCR i cu câteva organiza ii non-profit locale i interna ionale i de asemenea
cu guverne i institu ii na ionale.
Misiunea OIM în Roma este de coordonare special pentru zona Mediteranei care include Italia, Malta,
Africa de Nord i Balcanii. Din 1999 OIM Roma a dezvoltat i implementat programe psihosociale în trei
mari sectoare: bun stare psihosocial în procesele de migra ie; suport pentru societ ile afectate de r zboi;
educa ie i integrare cultural .
Contact: OIM Ufficio Regionale per il Mediterraneo, street Nomentana, 62 - 00161 Roma, Telefono
(+39) 06 44 23 14 28, Fax:(+39) 06 44 02 53 3, e-mail mrfrome@iom.int, sito www.italy.iom.int

