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PrefaɭĴ

Din nefericire milioane de familii din întreaga lume trĻiesc separate. 
PĻrinŇi, a" aŇi la sute sau mii de kilometri de copii lor, au plecat de acasĻ mânaŇi 
de speranŇa de a construi un viitor mai bun pentru întreaga familie. 

Este foarte greu sĻ îŕi laĔi în urmĻ originile, Ĕi cu atât mai dificil când 
plecarea presupune sĻ te desparŕi de copiii care rĻmân acasĻ, sĻ nu-i mai 
poŕi vedea Ĕi sĻ nu mai participi la micile lor aventuri de zi cu zi. Din acest 
motiv este necesar sĻ susŇinem pĻrinŇii migranŇi, fĻrĻ prejudecĻŇi, pentru a-i 
ajuta sĻ realizeze, în condiŇii optime, planul pe care Ĕi l-au imaginat pentru 
familiile lor.

“PĻrinŇi fĻrĻ frontiere” îĔi doreĔte sĻ ! e un instrument util pentru toate 
mamele Ĕi toŇi taŇii care pĻrĻsesc România pentru a cĻuta un loc de muncĻ 
în Italia. Pentru ca sĻ-Ŧi pregĻteascĻ familiile la greutĻŇile pe care le vor 
înfrunta din cauza distanŇei. Pentru ca sĻ ! e conĔtienŇi de frĻmântĻrile pe 
care le vor trĻi copiii Ĕi pentru ca sĻ le înfrunte împreunĻ. Pentru ca sĻ ! e 
informaŇi cu privire la îndatoririle lor Ĕi cu privire la drepturile prevĻzute 
de piaŇa muncii, domeniul sĻnĻtĻŇii Ĕi domeniul asistenŇei sociale în Italia. 
Pentru ca sĻ ! e pregĻtiŇi pentru a se vedea pe ei însuĔi schimbându-se Ĕi 
sĻ îĔi vadĻ proprii copii schimbându-se, încrezĻtori cĻ legĻtura dintre ei va 
creĔte totodatĻ.

ÎncrezĻtori cĻ pentru familie nu existĻ graniŇe. Ghidul este dezvoltat 
din iniŇiativa Network European ChildrenLeftBehind.eu în care FundaŇia” 
L’Albero della vita” (Copacul vieŇii) este promotoare Ŧi coordinatoare.

Ideea proiectului este împrumutatĻ de la proiectul "Soutien aux enfants 
et aux parents migrants".

Proiectul a fost condus împreunĻ cu Centrul de Informare despre 
Drepturile Minorilor (CRIC) din ChiŦinĻu în Moldova Ŧi AsociaŇia ALC din 
Nice în FranŇa, Ŧi ! nanŇiat de Uniunea EuropeanĻ, ˿n cadrul iniŇiativei luate 
de Comisia EuropeanĻ Ŧi NaŇiunile Unite pentru dezvoltare Ŧi migraŇie. 
PublicaŇiile apĻrute in cadrul proiectului  pot !  consultate pe sit-ul http://
www.acse-alc.org/ 

AmândouĻ  organizaŇiile – ALC Ŧi CRIC – sunt  membre  ale Network 
ChildrenLeftBehind.eu.
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Introducere

Spre a trata rolul cheie de orientare pe care instituŕiile sunt chemate 
sŉ-l desfŉĕoare astŉzi, este necesarŉ exprimarea unui gând puternic. Un 
gând care sŉ ne conducŉ la o re" ecŕie profundŉ, care sŉ ne vadŉ capabili 
sŉ depŉĕim ! ecare sectarism psihologic, etic, religios ĕi social, cu un obie-
ctiv precis: a gândi la un posibil viitor al Europei, al lumii noastre.

Suntem inconjuraŕi de o profundŉ neînŕelegere socialŉ cum care vede 
avantajul economic exceleazâ ˿n faŕa atenŕiei la valoare, la relaŕie, la inte-
grare. In ziua de azi nu este incŉ posibilŉ utilizarea acestui model social 
pentru a privi viitorul. De fapt, a dovedit cŉ este nepotrivit, arŉtânduĕi din 
plin eĕecul.

Din 1800 pâna astŉzi, ideea industrializŉrii a slŉbit in mod gradual 
ŕesutul periferiei in favoarea centrelor urbane din ce in ce mai populate 
(am putea vorbi de megalopolis) care din locuri de speranŕŉ s-au tran-
sformat în locuri di! cile, pline de sŉrŉcie, de singurŉtate Ƃi de excluziune 
socialŉ.

În ziua de astĻzi este necesar sĻ ne gândim cum poate ! distribuitĻ 
bogĻŇia într-un mod mai egal în rândul populaŇiei. În acest fel nu se mai 
promoveazĻ întoarcerea la ŇarĻ, dar se reînforŇeazĻ tendinŇa de a purta 
centrul în periferie, Ĕi nu periferia spre centru.

Ne-am orientat spre globalizare pentru ca sŉ reducem distanŕele Ƃi sŉ 
ne unim cu toŕii. De fapt aceastŉ idee de apropiere a fost insoŕitŉ de o 
indepŉrtare majorŉ. Tema tratatŉ aici este cea a familiilor care au emigrat 
din motive de sŉrŉcie.

Am devenit cetŉŕeni ai lumii, dar nu din voinŕŉ ! lozo! cŉ sau pentru 
˿nŕelegere culturalŉ; am facut-o pentru obligaŕia indusŉ in viaŕa noastrŉ 
de sŉrŉcie ĕi de acest " ux al lipsei de conĕtiinŕŉ. Aceastŉ obligaŕie, deja 
puternicŉ de la inceputul celor douŉ rŉzboaie mondiale incearcŉ Ƃi acum 
sŉ inceteze, sŉ se opreascŉ.

Am urmŉrit piaŕa globalŉ ĕi " uxul primar pe care l- am obŕinut a fost 
acela de a dezmembra periferia, des! inŕa intreprinderile naŕionale cŉutând 
locuri unde costul de producŕie este mai mic: in acest mod am sŉrŉcit 
ŕesutul naŕional lŉsând sau creând mai multŉ sŉrŉcie.

Concomitent am vŉzut inŕepenirea graniŕelor naŕionale ĕi naĕterea unui 
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model respingŉtor. Acŕiunea a fost, in mod evident, greĕitŉ: vechiul model 
de business a ajuns la capŉt. Gŉsim acum necesitatea de a ne referi la un 
model nou ce ar putea trimite centrul in periferie, rea! rmând si dând îna-
poi rŉspunderea socialŉ ! ecŉrui 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 renaĕtere ce l-ar vedea cooperând 
cu ceilalŕi in propriul teritoriu pentru crearea unei comunitŉži de viaŕa 
realŉ. 

Douŉ exemple – microcreditul de la Yunus ĕi de la Economie de Co-
muniune - reprezintŉ rŉspunsuri diverse ĕi oricum posibile de analizat, 
de considerat, cu care sŉ ne confruntŉm. Un alt pasaj fundamental, astŉzi 
necesar, este acela de a ne da seama de acele miĕcŉri fundamentale in care 
suntem implicaŕi. Schimbarea rapidŉ a structurilor sociale, aĕa de rapidŉ 
de ne face di! cilŉ relaŕia ĕi inŕelegerea. Dintr-o datŉ întregi populaŕii, intre-
gi sisteme, se prŉbuĕesc, intregi comunitŉŕi se gŉsesc golite de simŕul pro-
priu de intreg, de unire, de valoarea lor ĕi de capacitatea de a coopera.

Aceste miĕcŉri ne duc la o altŉ intrebare, punem ˿n joc o capacitate 
doar umanŉ, a omului, specie de vârf a acestei planete: capacitatea de 
a pre! gura. Ce este pre! gurarea, la ce aduce pre! gurarea? Foarte sim-
plu: având datele, le folosim pentru a ne vedea schimbând lumea care se 
schimbŉ mereu. Atat. Pare un proces natural, de fapt nu mai este, deo-
arece mulŕi, din pŉcate prea mulŕi, trŉiesc fŉrŉ nici o speranŕŉ, fŉrŉ o 
viziune durabilŉ pentru viitorul lor. Toate organizaŕiile, instituŕionale ĕi ale 
societaŕii civile, au acest scop de a se uni, a promova campanii de sen-
sibilizare care sŉ povesteascŉ persoanelor cŉ existŉ posibilitatea de a 
spera intr-un viitor diferit, nou, plin de oportunitŉŕi. Dincolo de sarcinile 
de orientare este necesar sŉ con! rmŉm cŉ in viitor, lumea va trŉi din 
reguli noi: graniže mai elastice, o mai mare mobilitate de masŉ, reevaluarea 
mediului ĕi a bogŉŕiilor naturale. Toate acestea trebuie sŉ ne convingŉ cŉ 
nu este posibil sŉ ne intoarcem inapoi, la adŉpostul vechilor graniŕe ale 
trecutului. Este necesar sŉ credem cŉ suntem in faža istoriei noastre Ƃi 
cŉ aceasta ne va susžine în a a! rma cŉ este posibil sŉ ne privim în ochi 
unul pe altul, simŕindu-ne impreunŉ aliaŕi ĕi constructorii viitorului nostru 
comun ĕi voluntar.

Existŉ cinci elemente fundamentale pe care eu le consider prioritare in 
viitorul posibil. Acestea sunt conectate la conceptele de rol, responsabili-
tate, prioritate, delegare ĕi control Ƃi sunt prezente in Pedagogia pentru al 
Treilea Mileniu.

Nu poate exista alt rol pentru ! ecare organizaŕie – de la cele mai mari 
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pânŉ la cele mai mici - decât acela de a a! rma in mod conĕtient necesitŉŕile 
! ecŉrui om de a avea grija de munca sa ĕi de propria familie. Munca este 
sursa de bogŉŕie personalŉ ce permite alegerea viitorului. Fŉrŉ aceastŉ 
capacitate, fŉrŉ aceasta bogŉŕie, orice viitor pierde posibilitatea alegerii, 
lŉsând omul cu o intrebare care zi de zi, devenind din ce in ce mai mare, 
˿l paralizeazŉ Ƃi îl rŉneƂte.

Dacŉ rolul primar al ! ecŉrui om este cŉutarea unei activitŉŇi care sŉ-l 
satisfacŉ atât pe el însusi cât ĕi pe propria familie, responsabilitatea ace-
stuia este promovarea educaŕiei pentru cooperare. Aici este esenŕial sŉ 
con! rmŉm in mod constant cŉ forŕa majorŉ pe care omul este în mŉsurŉ 
sŉ o exprime este aceea a cooperŉrii, aceea de a ne aminti in ! ecare clipŉ 
cŉ impreunŉ suntem cu adevŉrat mai puternici, cŉ prin cooperare putem 
dirija capacitatea de a !  o masŉ criticŉ ĕi de a produce în mod voluntar 
o diferenŕŉ. Al treilea punct prioritar este a! rmarea apŉrŉrii drepturilor 
copiilor: al oricŉrui copil, indiferent din care grup etnic provine, de orice 
formŉ culturalŉ ar ! .

A! rmarea drepturilor copiilor este unica siguranŕŉ a unei lumi diferite 
în viitor: copiii de astŉzi sunt oamenii viitorului, deci sunt populaŕiile si 
comunitŉŕile de mâine. Este o ecuaŕie simplŉ, ĕtiu bine, dar imi place sŉ 
repet ĕi sŉ gŉsesc in aceastŉ repetiŕie motivul pentru care astŉzi mŉ 
gŉsesc sŉ impart aceste lucruri cu voi.

Sŉ vedem ce inseamnŉ delegare: este posibil sŉ delegŉm toate aceste 
acžiuni organizaŕiilor, entitŉŕilor ĕi asociaŕiilor care constituie adevŉrata 
reŕea socialŉ. Numai acestea pot !  capabile sŉ construiascŉ acele contex-
te ĕi circumstanŕe care sŉ favorizeze dezvoltarea ĕi creĕterea minorilor. 
Ele pot evidenŕia faptul cŉ aceste intervenŕii sunt necesare ĕi indispensabi-
le, reprezentând adevŉrata investiŕie care sŉ orienteze ĕi sŉ sensibilizeze 
mulžimea. 

Controlul: este necesarŉ menŕinerea controlului pânŉ când munca 
fŉcutŉ poate sŉ se reinoiascŉ ĕi sŉ garanteze copiilor ĕi tinerilor condiŕiile 
prielnice pentru a trŉi in interiorul familiei ĕi a primi afecŕiunea, fŉrŉ de 
care nici un om nu poate creĕte sŉnŉtos ĕi nu poate !  predispus in mod 
pozitiv viitorului, nu poate dezvolta inclinaŕii si abilitŉŕi interioare (a ĕti 
cum se coopereazŉ, incŉ odatŉ) care sŉ-l facŉ sŉ inŕeleagŉ ĕi sŉ inter-
preteze din plin propriul sŉu rol social.

PATRIZIO PAOLETTI, 
PREĔEDINTELE FUNDAŇIEI 

“L’ALBERO DELLA VITA ONLUS”
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A FI PĭRINĺI PE PĭMÂNT STRĭIN

Miĕcarea ĕi migraŕia intereseazŉ in mod normal, chiar si pentru politici-
le care le insoŕesc, la ˿nceput persoane singure ĕi mai tŉrziu familiile lor.

În ceea ce priveĕte Italia, este adevŉrat cŉ, ˿n mod normal, re˿ntregirea 
familiei nu are loc ˿nainte de opt ani de permanenŕŉ a unuia dintre pŉrinŕi 
˿n ŕara noastrŉ. Aceastŉ situaŕie genereazŉ o separare a familiei, care 
apasŉ foarte mult pe ! ii care rŉmân ˿ n ŕara de origine, de multe ori ˿ n grija 
doar a unuia dintre pŉrinŕi sau chiar a nici unuia, ˿n situaŕiile mai grave.

În majoritatea cazurilor este tatŉl cel care pleacŉ. Deseori, ˿ nsŉ, pentru 
anumite munci , de exemplu, pentru asistenŕa ˿n familie ĕi ˿n servicii, este 
femeia care lasŉ familia ĕi ŕara. De exemplu, ˿n cazul imigraŕiei din Ucraina, 
80% este femininŉ, sunt mai ales femeile ĕi mamele care pleacŉ; la fel ĕi 
din Polonia (71,2%), din Brazilia (70%), din Moldova (67%), din Bulgaria 
(61,8%), din Peru (60,1%).

Aceastŉ miĕcare ĕi migraŕie genereazŉ de fapt aĕa-ziĕii “orfani albi”, 
adicŉ ! i de pŉrinŕi care nu pot sŉ ˿ĕi educe ĕi sŉ ˿ĕi creascŉ copiii. Dese-
ori, la Migrantes ajung scrisori ale ! ilor de muncitori imigraŕi ˿n Italia, care 
cer, chiar in mod dureros, re˿ntoarcerea pŉrinŕilor acasŉ.

De aici importanŕa ghidului care ajutŉ valorizarea tuturor oportunitŉŕilor 
pentru a construi legŉturi chiar ĕi la distanŕŉ, valorizând instrumente ĕi 
timp, oportunitŉŕi diferite.

Ghid care, ˿n timpul globalizŉrii, a locurilor de muncŉ departe de casŉ, 
ajutŉ, a se simŕi mai aproape de familie ĕi mai ales de copii, a !  pŉrinŕi pe 
pŉmânt strŉin.

Ghid care ajutŉ, dacŉ nu a depŉĕi, mŉcar a uĕura traumele despŉrŕirii 
care, cum se spune, câteodatŉ se prelungeĕte cu diverĕi ani, ˿n ani importanŕi 
pentru creĕterea ! ilor.

Ghid care ajutŉ,  la construirea unor noi politici de muncŉ ĕi fami-
lie care sŉ recunoascŉ ĕi noi situaŕii, care cer instrumente adegvate de 
protecŕie socialŉ.

MONS. GIANCARLO PEREGO, 
DIRECTORUL FONDAŇIEI MIGRANTES
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GHID PENTRU PĭRINĺII MIGRANĺI 
- PREGĭTIREA SEPARĭRII 
DE COPIII RĭMAÿI ACASĭ

Ca púrinte resimĚi în orice moment responsabilitatea pentru creĪterea 
propriilor copii. Fie cú te preocupú asigurarea celor necesare traiului 
zilnic, fi e cú îĚi doreĪti o locuinĚú¬¬ sau o Īcoalú mai bunú, o bicicletú 
sau un computer pentru copilul túu, cúutarea mijloacelor pentru asigu-
rarea acestora apasú pe umerii túi. Asigurarea bunústúrii reprezintú un 
efort complex, care trebuie sú se sprijine pe resurse din interiorul dar Īi 
din exteriorul familiei. Atât púrinĚii cât Īi copiii, sau membrii familiei lúrgite, 
sunt angrenaĚi în acest mecanism, benefi ciind sau suferind deopotrivú.

Bunústarea familiei se referú la súnútatea, fericirea Īi prosperitatea fami-
liei ca întreg dar Īi a membrilor súi individuali. În familia modernú, din ce în 
ce mai frecvent, aceĪtia nu trúiesc în mod necesar în aceeaĪi gospodúrie. 
MigraĚia – mobilitatea pentru muncú pe teritoriul Uniunii Europene – este 
o oportunitate pe care mulĚi púrinĚi aleg sú o valorifi ce. Studiile aratú cú 
dimensiunea economicú este cea care motiveazú, în multe cazuri, plecarea 
púrinĚilor la muncú în strúinútate Īi separarea de copii rúmaĪi acasú. Este 
aceastú soluĚie (migraĚia pentru muncú) singura opĚiune pentru cei care 
doresc mai mult Īi mai bine pentru copiii lor? Este separarea de copii o 
alegere valabilú în contextul asigurúrii bunústúrii familiei? PúrinĚii a sute de 
mii de copii români dar Īi de alte naĚionalitúĚi par sú rúspundú cú da. Alte 
câteva milioane tind sú dea un rúspuns negativ, alegând sú rúmânú acasú 
sau sú migreze împreunú cu copiii lor.

Fie cú dorim sú muncim în afarú, fi e cú alegem sú facem acelaĪi lucru în 
Ěarú, o planifi care atentú ne poate ajuta sú evitúm eĪecul, ne poate scuti de 
suferinĚú Īi ne faciliteazú progresul (succesul pe termen lung în asigurarea 
stúrii de súnútate, fericire Īi prosperitate pentru familia noastrú). Aceastú 
planifi care va ajuta pe de o parte la creionarea unui plan realist referitor 
la migraĚia pentru muncú (creĪte astfel gradul de certitudine referitor la 
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obĚinerea rezultatelor aĪteptate – strângerea sumei necesare pentru de-
schiderea unei afaceri proprii, pentru renovarea casei sau achiziĚionarea 
unor bunuri etc.), pe de altú parte îl vor ajuta pe púrinte sú planifi ce momen-
tul întoarcerii acasú. Pentru copiii rúmaĪi acasú desemnarea unui termen 
limitú pentru reîntoarcerea púrintelui/púrinĚilor are un efect pozitiv (mai 
ales în condiĚiile în care amânarea reîntoarcerii, mai ales în mod repetat, va 
afecta atât psihicul copilului cât Īi relaĚia acestuia cu púrintele).

ProtecĚia copiilor rúmaĪi acasú trebuie sú înceapú încú dinainte plecúrii 
propriu-zise. Aceste schimbúri au la bazú anumiĚi factori ce Ěin de modul 
în care a funcĚionat familia copilului înainte de plecare Īi modul în care di-
namica relaĚiilor intrafamiliale a suferit schimbúri dupú plecarea púrintelui/
púrinĚilor, factori ce Ěin de copil incluzând vârsta copilului Īi caracteristicile 
psihologice ale acestuia Īi factori ce Ěin de reĚeaua de suport a familiei Īi 
implicit a copilului.

Dacú o serie de factori sunt preexistenĚi deciziei de a pleca la muncú în 
strúinútate, púrinĚii au control asupra nivelului de informare Ĕi de implicare 
a copilului în decizie dar Ĕi în ceea ce priveĪte pregútirea plecúrii (púrinĚii 
discutú cu copilul despre plecare Īi despre schimbúrile care vor avea loc în 
viaĚa lui, îi cer púrerea, este asigurat de afecĚiunea púrinĚilor Īi participú la 
etapele pregútitoare plecúrii), pentru ca acesta sú dobândeascú un anumit 
control asupra situaĚiei, care îl vor ajuta sú facú faĚú plecúrii propriu-zise Īi 
perioadelor ulterioare în care va resimĚi nevoia púrintelui/púrinĚilor.

ALEXANDRU GULEI, 
PROGRAMME COORDINATOR ASOCIAęIA 

ALTERNATIVE SOCIALE
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PARINĺI LA DISTANĺĭ: CONSTRUIREA 
UNEI PUNĺI PENTRU DIALOG

Inŕelegerea fenomenului migraŕiei a devenit in ultimii ani o adevaratŉ 
provocare. Ňŉrile de provenienŕŉ ĕi ŕarile gazdŉ a migranŕilor chestioneazŉ 
asupra naturii acestor miĕcŉri, a identitŉŕii sub care se regŉsesc imigranžii 
ĕi impactul pe care ˿l va avea aceastŉ schimbare asupra generaŕiilor viitoa-
re. Nu in ultimul rând, ne confruntŉm cu o realitate a parinŕilor la distanŕŉ 
ĕi în urma întâlnirilor pe care le-am avut in ultimii ani cu aceĕtia si cu ! ii 
lor rŉmaĕi in ŕarŉ, mŉ gŉsesc astazi scriind aceste rânduri.

Am trŉit aceastŉ oportunitate profesionalŉ care, cu timpul a devenit o 
experienŕŉ umanŉ foarte bogatŉ, ce m-a purtat înapoi in timp.

Prima datŉ când tatŉl meu a plecat înafarŉ, aveam mai puŕin de 4 ani, 
ĕi ulterior, pentru mulži ani am trŉit aceastŉ condižie, uneori mutându-
mŉ pentru scurte perioade de timp pentru a sta cu tatŉl meu, alteori 
rŉmânând în aĕteptare pentru întoarcerea sa acasŉ. Una dintre întrebŉrile 
cele mai frecvente pe care mi-o adresa tatŉl meu în perioadele în care 
locuia inafarŉ era : ” Ce faci acum?”.

De fapt, un semn de întrebare frecvent cu privire la fenomenul migražiei 
este ce se întâmplŉ atunci când se trece o frontierŉ, intr-un loc “incert 
si nede! nit”? Ce se întâmplŉ atunci când aceasta frontiera o trece un 
pŉrinte, bŉrbat sau femeie, tot mai implicat in emigrarea autonomŉ. Ce 
se întâmplŉ atunci cand provocarea despŉržirii este dictatŉ de nevoia 
familiei care solicitŉ ĕi devine o necesitate?

Datoritŉ întâlnirilor cu imigranžii am primit toate aceste rŉspunsuri. 
Am observat de aproape, ultima datŉ, nevoile žŉrilor din Europa de Est ce 
se confruntŉ cu fenomenul familiilor transnažionale, mai ales cu migraŕia 
femeilor, care în unele cazuri cauzeazŉ dezintegrare socialŉ Ƃi familialŉ în 
comunitatea de origine.

Multe studii, din pŉcate, si-au concentrat atenžia asupra cristalizŉrii 
ordinii familiei transnaŕionale, ca un aspect negativ, întŉrind un stereotip 
negativ al familiilor la distanžŉ. În realitate, cred cŉ dacŉ fenomenul ar !  
fost susžinut de politici de migrare mai liberale, am !  putut dezlega desti-
nul insurmontabil al pŉrinžilor Ƃi al ! ilor despŉržiži de migražie pentru a 
putea percepe aceastŉ realitate ca o fazŉ dintr-un proces de dezarticulare 
urmatŉ de o recompunere a legŉturilor familiare.
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Din povestirile pe care le-am ascultat de la pŉrinžii la distanžŉ, mulži 
au reuƂit sŉ transforme situažia lor de muncŉ de inceput Ƃi mulžumitŉ 
poveƂtilor lor, cunoaƂtem acum resursele personale care ne permit sŉ 
facem schimbŉri de îmbunŉtŉžire în žara de Ƃedere sau de re" ecžie la 
condižiile familiale din žara de origine.

A da voce povestirilor pŉrinžilor la distanžŉ înseamnŉ sŉ priveƂti 
migražia cu o lentilŉ psihosocialŉ în care persoana devine protagonistul 
principal Ƃi activ al fenomenului migražiei Ƃi se pune ca actor puternic Ƃi 
responsabil pentru a înfrunta provocŉrile Ƃi di! cultŉŕile. În acest mod se 
face purtŉtor de noi realitŉži, noi semni! cažii Ƃi noi identitŉži.

Abordarea psihosocialŉ permite o lecturŉ complexŉ a parcursului 
migražiei în toate componentele sale: personale , psihologice, sociale, sis-
temica ce in" uenžeazŉ bunŉstarea familiilor imigranžilor ! e în societatea 
de origine ! e în cea gazdŉ. Strŉbaterea frontierelor geogra! ce, socio-
economice, culturale Ƃi interpersonale rŉmâne întotdeauna o rede! nire a 
identitŉžii Ƃi a sistemului de valori, de multe ori o reconstrucžie a propriei 
biogra! i personale, umane Ƃi sociale.

Obiectivul ghidului... este acela de a orienta pŉrinžii la distanžŉ, de a 
accentua importanža pe o zonŉ de relaŕie intre parinŊi la distanŊa si ! i lľsaŊi 
in patrie, un spaŕiu emotiv care in ciuda distanŕei geogra! ce ramâne acelaƂi. 
Este spaŕiul de afecŕiune familiarŉ, de imparŕire, de schimb, de intimitate 
între pŉrinŕi si ! i si de rede! nirea rolurilor ce nici o distanŕŉ geogra! cŉ si 
culturalŉ o poate modi! ca.

Acest spaŕiu este caracterizat de douŉ concepte fundamentale: interacŕie 
si relaŕie. Interacŕia, este modalitatea de intâlnire si prezenŕŉ. In gene-
ral permite creĕterea ! ilor, suportândui-i in ! ecare moment, descoperind 
particularitŉŕile caracterului, recunoaĕterea capacitaŕilor si atitudinilor, ex-
plorarea lumii impreunŉ, zi de zi. Relaŕia, in schimb, este o modalitate care 
se bazeazŉ pe increderea reciprocŉ care incepe prin schimb, e un spaŕiu 
sigur si protejat care merge dincolo de spaŕiul ! zic ĕi de interacŕia insŉĕi ĕi 
consimte sŉ gestionezi emoŕiile, bucuriile, con" ictele, sŉ comunici dimen-
siunea afectivŉ între pŉrinŕi ĕi ! i, oriunde ei ar ! .

In cazul pŉrinŕilor la distanŕŉ, chiar ne! ind in contrast, interacŕia se 
distinge de relaŕie prin gradul minor de prezenŕŉ ! zicŉ ce caracterizeazŉ 
raportul cu ! ii.

La baza acceptŉrii distanŕei ! zice si recunoaĕterii rolului pŉrintesc 
câĕtigŉ semni! caŕie pe planul reprezentŉrilor afective, al valorilor fami-
liale, al aĕteptŉrilor spre o alegere de a migra si de a schimba in pozitiv 
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viaŕa intregii familii. Planul relaŕiilor este mai di! cil de ŕinut, dar este ĕi mai 
bogat ĕi stimulant deoarece este ceva care iĕi poartŉ ˿nŉnuntru migranŕii, 
care nu se schimbŉ niciodatŉ, indiferent de distanŇŉ, “veŇi !  mereu mama 
si tatŉl meu”, cum spunea un copil left behind dintr-un sat din Ucraina de 
vest, care trŉia cu bunicii când parinŕii plecaserŉ sŉ migreze.

Aĕadar, a !  pŉrinte la distanŇŉ, în relaŕie cu ceilalŕi, e o lume a ideilor, 
a afectelor, a gândurilor, atitudinilor si trŉirilor, a unor comportamente 
speciale conectate in permanenŕŉ la lumea afectivŉ a ! ilor; aspectul cel 
mai important este faptul ca totul trece prin acel pod cŉtre copiii ramaĕi 
în ŕara de origine. Un pod de dialog, dincolo de orice frontiere geogra! ce, 
oprindu-se la limitŉ, la graniŕa dintre alegeri si necesitŉŕi.

Una dintre fricile cele mai mari ale pŉrinŕilor este sŉ descopere într-o 
zi cŉ au comis o greĕealŉ, greĕeala deciziei de a pleca. A sublinia emoŕiile 
ĕi a crea conexiuni care pot construi podul, fŉrŉ a se simŕi vinovaŕi sau 
judecaŕi, devine un mod curajos de a se pune in faŕa copiilor lŉsaŕi in pa-
trie.

A !  migranŕi, aĕa cum a fost descris in literatura sociologica, este din 
de! niŇie ambivalent: este riscul de a nu aparŕine nici unui loc, de nici o 
parte, nici afarŉ nici inŉuntru, nici aproape nici departe.

A !  pŉrinŕi la distanŕŉ poate deveni un mod de a aparŕine a unui singur 
loc, a unui singur eveniment, ! e aproape, ! e departe, la evenimentul vieŕii 
al propriilor ! i, ! e apropriaŕi ! e îndepŉrtaŕi.

ROSSELLA CELMI, 
DIRECTOAREA CENTRULUI DE MIGRATIE, 

SANATATE SI INTEGRITATE PSIHOSOCIALA OIM ITALIA
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Prima parte
DREPTURILE TALE IN ITALIA



IN ITALIA TU AI DREPTURI

Legile Comunitŉŕii Europene ĕi Uniunii Europene asigurŉ tratament egal 
atât cetaŕenilor italieni cât ĕi cetŉŕenilor comunitari rezidenŕi sau stabiliŕi ˿n 
Italia.

Tu poňi avea gratuit:
��Ajutorul unui asistent social
��Sfatul unui avocat
��AsistenŇa unui medic sau unui psiholog
��Analize ĕi controale medicale
��Cursuri de limbŉ italianŉ
��Ajutor pentru completarea cererii pentru permisul de ĕedere sau de azil
��Te poŇi adresa poliŕiei, dacŉ ai suferit o pagubŉ, o ameninŕare sau o violenŕŉ
��Te poŇi adresa unui sindicat dacŉ ai probleme la muncŉ

Urgenŕa medicalŉ .................118
Pompieri ....................................115
Poliŕia ..........................................113

Carabinieri  ..............................112
Urgenŕa copii ..........................114
Antiviolenŕa femeia ..........1522

NUMERE UTILE  DE URGENĺĭ

INTRAREA ÿI ÿEDEREA ÎN ITALIA

România a intrat ˿n Uniunea Europeanļ ˿n 2007, deci pentru a intra in Italia 
ĕi a ramŉne pânŉ la 90 de zile ai nevoie doar de buletin sau de paĕaport.

Ce trebuie sļ faci la intrare 
Ajuns in Italia, mergi la un birou de poliŕie sŉ prezinŕi o Declaraňie de prezenňļ, 

care cert! cŉ data intrŉrii tale in Italia ĕi garanteazŉ o ĕedere regularŉ pentru 
90 de zile. Dacŉ nu ai aceastŉ declaraŕie, ˿n timpul unui control autoritŉŕile vor 
bŉnui cŉ tu eĕti in Italia de mai mult de 90 de zile.

.....si dupļ 90 de zile
Trecute 90 de zile de la intrare, trebuie sŉ te inscrii la Anagrafe la primŉria 

oraĕului în care trŉieĕti.
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Pentru asta ai nevoie de:
��Un document de identitate valabil (poŕi folosi buletinul românesc)
��O autocerti! care a rezidenŕei
��Un document care demonstreazŉ cŉ ai un loc de muncŉ in Italia 

Daca eĕti un angajat dependent ĕi ai o muncŉ domesticŉ, ai nevoie de:
��Comunicarea de angajare trimisa la INPS pe Modelul simpli! cat
��Chitanŕa cŉ a fost declarat la INPS raportul de muncŉ.

Cere ajutorul celui care te-a angajat pentru a obňine aceste 
documente!
Dacŉ eĕti un muncitor autonom, ai nevoie de:
��Certi! catul de inscriere la Camera de Comerŕ
��Adeverinŕŉ de atribuire a Partitei IVA ( adicŉ dacŉ eĕti plŉtitor de TVA)
��Adeverinŕŉ de inscriere la categoria profesiilor, daca eĕti un liber profesionist.

Dacŉ eĕti un muncitor stagionar, vei !  ˿nscris in ! ĕierul populaŕiei 
temporare sau " otante.

Intrarea familiei tale in Italia

Dacŉ trŉieĕti ĕi munceĕti deja in Italia poŕi reuni soňul/soňia ĕi copiii care 
sunt mai mici de 21 de ani, inclusiv copiii care sunt ˿ n grija dumneavoastrŉ. Le-
gea protejeazŉ de asemenea copiii naturali sau copiii legal încredinŕati ŕie sau 
partenerului tŉu. NU ai nevoie de nici un permis pentru reîntregirea familiei 
în cazul în care membrii familiei tale sunt cetŉŕeni român.

Ĕi pentru toŕi membrii familiei tale este recunoscut dreptul la libertate
ĕi la circulaňie.

Permisul de ĕedere în Italia devine permanent atunci când...
��ai locuit în mod legal în Italia de 5 ani continui.
��dacŉ sunteňi cļsļtorit cu un/o italian/cļ
��dacŉ vŉ opriŕi din lucru pentru cŉ aveti dreptul la o pensie pentru limitļ 
de vârstļ, sau ieĕi la pensie cu anticipaŕie ĕi ai muncit ultimii 3 ani în Italia
��Dacŉ din cauza unei incapacitļňi de muncļ permanentļ te opresti din 
muncŉ dupŉ cel puŕin doi ani de activitate

Emanuele




MUNCA TA ÎN ITALIA

DE CE ESTE IMPORTANT PENTRU TINE 
Sĭ AI UN LOC DE MUNCĭ ÎN REGULĭ?

Aveŕi un loc de muncŉ in neregulŉ atunci când se efectueazŉ orice prestaŕie 
de muncŉ fŉrŉ a avea un contract în regulŉ raportat la INPS ĕi la INAIL, ĕi 
anume Institutul Naŕional de ( Pensii) Prevedere Sociala ĕi Institutul Naŕional 
de Accidente de Muncŉ.

Sļ fi e în regulļ este dreptul tļu.
Vŉ asigurŉ protecŕie în ceea ce priveĕte siguranŕa, salariul ĕi pensia.
Acesta vŉ permite sŉ locuiŕi legal în Italia, sŉ aveŕi un card de sŉnŉtate, acce-
sul la asistenŕa socialŉ ĕi instrumente economice de sprijin pentru familie - 
cum ar !  alocaŕia pentru familie, ce puteŕi solicita la INPS pentru copiii dum-
neavoastrŉ, chiar dacŉ nu au reĕedinŕa în Italia - ĕi deduceri ! scale pentru 
familia pe care o întreŕii.
Înainte de a semna orice contract de muncŉ, cere sfaturi de la un sindicat/
patronat pentru a veri! ca dacŉ condiŕiile contractului sunt corecte.
Începând cu 1 ianuarie 2012 în Italia a fost revocat regimul tranzitoriu, prin 
care au fost eliminate toate limitŉrile care reglementau accesul pe piaŕa mun-
cii al cetŉženilor români.

 
Tipuri de muncļ:

Dacŉ eĕti lucrŉtor autonom poŕi veni in Italia fŉrŉ restricŕii. Pentru tine sunt 
valabile aceleaĕi legi valabile pentru italieni.

Fie cŉ eĕti un lucrŉtor sezonier, ! e cŉ eĕti angajat, nu existŉ restricŕii cu 
privire la numŉrul lucrŉtorilor care pot !  angajaŕi.
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RECUNOAÿTEREA TITLURILOR DE STUDII

Recunoaĕterea o! cialŉ, ! e academicŉ ! e profesionalŉ, a titlurilor de studii 
este excluziv de competenŕa autoritaŕilor italiene (Ministerul Învŉŕŉmântului, 
Universitŉŕii ĕi Cercetŉrii; Centrelor de Servicii Administrative;

Universitare, Instituŕii publice). Pentru a uĕura aceasta practicŉ, ˿nainte de 
plecare procurŉŕi "Declaraňia de valoare pe loc", adicŉ certi! carea valorii 
avutŉ de titlurile tale de studiu ˿n România, eliberatŉ de Consulatul Itali-
an.

Pentru a ĕtii care sunt actele necesare pentru obŕinerea Declaraŕiei 
de valoare pe loc ĕi care este Consulatul competent pentru teritoriul in 
care locuieĕti, consultŉ site-ul Ambasadei Italiei ˿n România http://www.
ambbaku.esteri.it/Ambasciata_Bucarest/

Dacŉ ai pierdut sau cauŕi de muncŉ te poŕi adresa la Centrele pentru 
muncļ , prezente ˿n toate provinciile.

Ai putea sŉ te adresezi ĕi Agenŕiilor de muncŉ <www.luismedia.it/agenzi-
einterinali.it> - care oferŉ locuri de muncŉ temporare – sau Cooperativelor. 

Pentru muncile domestice sau de asistenŕŉ, ˿n unele comune au fost 
˿n! inŕate Registre pentru lucrŉtori. Întreabŉ la Primŉria unde locuieĕti.



ASISTENĺA SANITARA

Ce poňi sļ o ceri deja în România ?
Înainte de a pleca într-o alta ŕarŉ europeanŉ – ! e pentru muncŉ, pentru 

studii sau ˿n vacanŕŉ – poŕi cere Asigurarea Europeanļ pentru sļnļtate 
(TEAM)   (Asigurarea Medicalļ)

Datoritŉ acestei TEAM, ai dreptul sŉ primeĕti asistenŕŉ sanitarŉ publicŉ ˿n 
aceleaĕi condiŕii cu cei din ŕara în care te gŉseĕti, inclusiv ˿ngrijirile medicale 
pentru gravide sau tratarea tulburŉrilor cronice ĕi preexistente.

Cere de la dispensarul de care aparŕii ˿n Romania aceastŉ asigurare pentru 
toŕi membrii familiei tale.

Dreptul de inscriere la Sistemul Sanitar Naňional (SSN)
În Italia tutelarea sļnļtļňii este garantatŉ de Constituŕie ca drept fundamen-
tal al persoanei ĕi gestionatŉ prin Serviciul Sanitar Naňional (SSN) care ga-
ranteazŉ prestaŕii sanitare esenŕiale gratuite sau cu participarea la cheltuialŉ ˿n 
micŉ mŉsurŉ a celui ˿ngrijit .

Dacŉ locuieĕti ĕi munceĕti ˿n regulŉ – chiar dacŉ eĕti un muncitor stagionar 
- poŕi Înscrie pe tine Însuĕi ĕi pe fi i tļi, rezidenŕi cu tine ˿n Italia, la Serviciul 
Sanitar Naŕional ĕi sŉ aveŕi acelaĕi tratament sanitar ca al cetŉŕenilor italieni.

Pentru a te ˿nscrie la SSN te poŇi duce la Azienda Sanitarŉ Localŉ (ASL) din co-
muna ta.

(http://www.salute.gov.it/servizioSanitarioNazionale/regioneHome.jsp?menu=indiri
zzi&sottomenu=asl). 

Fiecare ASL are un Birou de Relaňii cu Publicul (URP) care te poate ajuta 
sŉ prepari documentele necesare ˿nscrierii.

Când te înscrii la SSN primeĕti un card medical ĕi, de asemenea, iŕi este atri-
buit un medic de familie - un medic caruia te poŕi adresa mereu pentru orice 
problemŉ de sŉnŉtate, ! e deplasându-te la ambulatorul (dispensarul) medicului 
tŉu, ! e primind vizitŉ la domiciliu - ĕi un medic pediatru pentru îngrijirea co-
piilor dumneavoastrŉ dacŉ au sub 6 ani.

 Cu cardul de sŉnŉtate ĕi cu ajutorul medicului de familie vei avea dreptul 
de a:

 ��face examene medicale de specialitate la clinici ĕi spitale publice
 ��face analize medicale ĕi vaccinŉri, radiogra! i, ecogra! i si alte teste pentru 

sŉnŉtatea ta
 ��primi medicamente
 ��!  internat la spital
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 În plus, medicul de familie elibereazļ
 ��Certi! catele de boli de prezentat la locul de muncŉ, în caz de absenŕŉ din 

cauza unor probleme de sŉnŉtate
 ��certi! cate de bunŉstare ĕi sŉnŉtate pentru admiterea la ĕcoalŉ pentru 

copiii tŉi
 ��cereri de internare la spital, vizite de specialitate ĕi de examinŉri ĕi con-

troale medicale 
 ��prescrierile pentru achiziŕionarea de medicamente (aĕa zisele “reŕete”)

Sļnļtatea femeii
Un medic ginecolog poate avea grijŉ de starea de sŉnŉta-

te a tuturor femeilor, chiar ĕi atunci când acestea ar avea intenŕia sa 
ia mŉsuri de contracepŕie sau sŉ apeleze la avort, care vine efectu-
at de cŉtre medicii da la serviciul de obstetricŉ ĕi ginecologie într-un spital.
În Italia, potrivit legii, o femeie poate decide sŉ avorteze în termen de 90 de zile 
de sarcinŉ. Dupŉ aceastŉ datŉ, avortul este permis numai în cazuri de motive 
! zice ĕi psihice grave stabilite de medici specialiĕti. 

Peste tot în ŕarŉ sunt active Consultoriile familiale,  structuri socio-sanitare 
în care mulŕi specialiĕti te pot ajuta prin consiliere ĕi asistenŕŉ psihologicŉ, asis-
tenŕŉ medicalŉ ĕi o mulŕime de informaŕii despre sŉnŉtatea ta, familia ĕi copiii tŉi.

Urgenňļ medicalļ
În caz de urgenŕŉ, ai posibilitatea sŉ contactezi Garda Medica-

lļ, adicŉ medicii ĕi paramedicii, care furnizeazŉ asistenŕŉ la domiciliu în cazuri 
grave ĕi urgente, de exemplu, în zile de sŉrbŉtoare sau pe timp de noapte.
Pentru cazuri mai urgente poŕi apela la Intervenňie Rapidļ, la numŉrul de te-
lefon naŕional 118.

lļ, adicŉ mediclļ adicŉ
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ASISTENĺA SOCIALĭ ÿI PREVEDEREA

Dacŉ vŉ gŉsiŕi intr-o situaŕie economicŉ di! cilŉ sau aveŕi probleme familiale, 
de cazare sau integrare socialŉ, puteŕi cere ajutorul Serviciilor sociale din comu-
na in care locuiŕi.

Pentru a accesa serviciile sociale trebuie :
��Sŉ fi ňi rezidenňi ai localitaŕii al cŉrei Serviciu Social vŉ adresaŕi
��Sŉ aveŕi un document de identitate, cum ar !  cartea de identitate 
eliberatŉ in Romania
��Sŉ ! ŕi în Italia în regulŉ

Fiecare administraŕie decide ce ĕi care servicii sŉ furnizeze. Adresaňi-vļ di-
rect Primļriei de rezidenňļ. 

În orice caz, Serviciul Social vŉ poate susŕine când aveŕi difi cultļňi econo-
mice sau legate de muncļ – indicându-vŉ ĕi punându-vŉ in contact cu alte 
servicii pentru dumneavoastrŉ – sau, dacŉ aveŕi probleme familiare, ascultându-
vŉ ĕi oferindu-vŉ consiliere. Serviciile Sociale vŉ protejeazŉ drepturile. Vŉ pot 
oferi numeroase informaŕii despre cum vŉ puteŕi rezolva problemele si despre 
cum puteŕi ajunge la cele mai bune mijloace de ajutor.

Prevederea socialļ
În ceea ce priveĕte asistenŕa socialŉ, securitatea si accesul la cazare, aveŕi 

drepturi la tratamente egale ca ĕi locuitorii italieni.
Aveŕi prin urmare dreptul de a accesa principalele modalitŉŕi de asistenŕŉ:

��Susŕinere economicŉ dacŉ nu aveŕi un redit (pensie sociala) 
��Susŕinere economicŉ dacŉ aveŕi un handicap (pensii, alocaŊii si îndemnizaŊii pen-
tru invalizi, persoane nevazľtoare sau surdomute) ĕi integrare în sistemul economic 
pentru invalizi, ˿n cazul în care acesta este inferior nivelului minim;
��Susŕinere economicŉ în caz de pensie de vechime prea micŉ (integrarea pen-
siilor minime);
��Ajutor social, care este pensia de vechime în funcŕie de criterii de varstŉ, 
cetŉŕenie, rezidenŕŉ ĕi redit.

Tu si familia ta nu aveŕi dreptul la serviciile asistenŕei sociale decât dupŉ 3 
luni de ĕedere in Italia. Dacŉ lucraŕi ĕi contribuiŕi la INPS, in caz de imbolnŉvire 
puteŕi prezenta angajatorului de lucru, certi! catul medical in limba italiana sau in 
limba de origine ĕi sŉ bene! ciaŕi de tratamentul de la INPS.

Pentru alte informaŕii cu privire la securitatea socialŉ, puteŕi consulta site-ul 
“Europa Sociala” la urmŉtoarea adresŉ:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=679&langId=it/ .
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ÿCOALA SI FORMAREA

A merge la ĕcoalļ in Italia : drepturi si obligaňii
Educaňia este un drept ĕi o obligaňie pentru toňi minorii care nu sunt de 

origine italiana, legali sau nu, care trebuie sŉ se inscrie ĕi sŉ frecventeze 
ĕcoala pâna la varsta de 16 ani. 

Ĕcoala nu trebuie sa denunŕe elevii care nu au permis de ĕedere. Elevii 
nu in regulŉ vor !  înscriĕi cu rezervŉ dar chiar ĕi ei vor primi diplomele de 
ĕcolarizare la ! nalul cursurilor.

Familia trebuie sļ-ĕi trimitļ la ĕcoalļ copiii din septembrie pânļ in 
iunie. Absenŕele lungi trebuie justi! cate de cŉtre parinŕi ĕi vor afecta elevul 
din cauza întreruperii studiilor. Ĕcoala se aĕteaptŉ sŉ nu existe absenŕe lungi 
datorate reintoarcerii in ŕara de origine în timpul anului ĕcolar. Pentru aceasta 
sunt vacanŕele. Ĕcoala trebuie sŉ prevadŉ programele individualizate care 
– ŕinând cont de di! cultaŕile lingvistice ĕi de diferenŕele de programŉ / curricu-
lum ĕcolarŉ ˿ntre România si Italia – ajutând elevii sŉ ajungŉ la nivelul colegilor 
italieni.

In Italia e la libera alegere de a urma sau nu orele de educaňie religioasļ 
catolicļ. Fiecare ĕcoalŉ propune activitaŕi alternative, studiu liber sau ! ecare 
elev poate sa absenteze de la aceste ore.

Structura ĕcolii in Italia
 In Italia toti copiii merg obligatoriu la ĕcoalļ pentru educaňia primarļ 

pânļ la 16 ani ( ĕcoala obligatorie). De la 16 ani la 18 ani tinerii au un drept 
/ obligaňie formativļ , care poate !  realizat ĕi prin intermediul unui curs de 
specializare sau a unui program de mentorat.

În sistemul ĕcolar italian existŉ atât ĕcoli statale cât ĕi ĕcoli private. Puteŕi 
cŉuta instituŕiile de ˿nvŉŕŉmânt vecine datoritŉ Ministerului Educaňiei, 
Învļňļmântului Universitļňii si al Cercetļrii (MIUR) la aceastŉ adresŉ: 
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/. 

În funcŕie de vârstŉ, un copil are acces la mai multe nivele de invŉŕŉmânt, 
dupŉ cum urmeazŉ:

˿nvŉŕŉmânt preĕcolar: 
• creĕa ĕi cŉminul (de la 3 luni la 3 ani)
• grŉdiniŕa (de la 3 ani la circa 4-5)



˿nvŉŕŉmântul primar
• clasele primare I-V (de la 6 la 10 ani)
˿nvŉŕŉmântul secundar de primul grad 
• gimnaziu , clasele I-III (de la 10-11 la 12-13 ani)

˿nvŉŕŉmântul secundar superior 
• licee, Institute tehnice ĕi ĕcoli tehnice clasele I-V (de la 13-14 la 17-18 ani)

˿nvŉŕŉmântul superior
• Universitatea ĕi ˿nalte formŉri, specializŉri.

Calendarul Anului ÿcolar 
În Italia anul ĕcolar ˿ncepe ˿n primele zile din septembrie ĕi se terminŉ in pri-

mele zile din iunie. Calendarul exact se decide la nivel regional ĕi este comunicat 
o! cial la începutul anului. Existŉ zile de vacanŕŉ cu ocazia sarbŉtorilor civile sau 
religioase, la fel pentru toate instituŕiile de invŉŕŉmânt din Italia. 
Sfârĕitul Anului / Revelionul si Epifania (1 si 6 ianuarie) , Duminica Paĕtelui si 
lunea Ingerilor (variazŉ in ! ecare an)
Sŉrbŉtoarea Independenŕei naŕionale (25 Aprilie), Ziua muncii (1 mai), 
sŉrbŉtoarea Republicii (2 iunie)
Adormirea Maicii Domnului (15 august), Toŕi s! nŕii (1 noiembrie)
Immacolata Concezione (8 decembrie), Crŉciunul ĕi Sfântul Ĕtefan (25 ĕi 26 
Decembrie).
...ĕi zile de vacanŕŉ care depind de oraĕul in care se gŉseĕte ĕcoala respectivŉ...
...ĕi zile de vacanŕŉ hotŉrâte de cŉtre conducerea ĕcolii!

Înscrierea 
Dacŉ veŕi veni sŉ locuiŕi in Italia ˿mpreuna cu ! ul / ! ica pentru a reintregi 

familia, puteŕi sŉ il/o inscrieŕi la ĕcoala statalŉ în orice moment din timpul anului 
ĕcolar. 

Elevul va !  înscris la o clasŉ in funcŕie de vârsta sa, mai puŕin in cazurile par-
ticulare ĕi motivate.
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CE DOCUMENTE SUNT NECESARE PENTRU 
A Vĭ ÎNSCRIE FIUL/FIICA LA ÿCOALĭ?

��Permisul de ĕedere al copilului (dacŉ a implinit 14 ani) sau al dumneavoastrŉ 
dacŉ e inscris pe acela. Dacŉ îl refaceŕi, ĕcoala va accepta o adeverinŕŉ / 
chitanŕŉ poĕtalŉ cŉ aŕi cerut reactualizarea respectiv o fotocopie a permi-
sului vechi.

��Un document care sŉ ateste vaccinŉrile ! ului /! icei, tradus în italianŉ. 
Dacŉ nu aveŕi aceste documente, ĕcoala va aviza ASL-ul care va trebui sŉ 
stabileascŉ ce vaccinuri a fŉcut copilul dumneavoastrŉ. Oricum, ˿nscrierea 
va trebui acceptatŉ.

��Un document (foaia matricolŉ) care sŉ ateste ce cursuri a urmat copilul 
dumneavoastrŉ, tradus în italianŉ sau o declaraŕie în care sŉ precizaŕi la ce 
instituŕie a studiat ĕi ce cursuri a urmat.

��Un formular de inscriere pe care îl puteŕi gŉsi la ĕcoalŉ, la secretariat.
Doar in anumite localitŉŕi, ultima declaraŕie de venit a pŉrinŕilor pentru a 
de! ni costurile pentru cantinŉ , transport ĕi alte activitŉŕi organizate de 
cŉtre ĕcoalŉ.



A FI FEMEIE ÎN ITALIA: DREPTUL DE FAMILIE

In Italia Constituŕia decreteazŉ paritatea de drepturi intre bŉrbaŕi si femei.
Este util sŉ înregistrezi cŉsŉtoria ta in Italia.
Pentru a o putea face trebuie sa traduci actul de cļsļtorie ori în România 

ori la Consulatul român in Italia. Documentul original cu traducerea trebuie 
adus la Prefecturļ pentru a !  autenticat (se cheamŉ apostilŉ) ĕi la urmŉ tri-
mis la Comuna de residenŕa pentru a !  înscris in registrul de cļsļtorii.

Dacŉ ai probleme cu cŉsŉtoria, adreseazŉ-te la Serviciile Sociale pentru a 
te sfŉtui ĕi ajuta sŉ gestionezi emoŕional criza. Este important ca tu sŉ cunoĕti 
toate oportunitaŕile care le ai, pentru a face alegerea cea mai bunŉ pentru tine, 
ĕi pentru ! i tŉi, ! e cŉ sunt cu tine in Italia, ! e cŉ sunt in România.

Pentru a te putea separa in Italia trebuie mai intâi sa transcrii actul de cļsļ-
torie în registrul de Stare Civilļ din comuna de rezidenňļ (vezi mai sus). 
Întreabŉ in Comuna ta.

Separarea si divorŕul pot urmŉri legile din ŕara de origine dacŉ sunt acceptate 
de legile italiene. Dacŉ ˿ n ŕara de origine separarea si divorŕul nu sunt prevŉzute, 
se urmaresc legile italiene.

Dacļ ai decis sļ intreprinzi separarea si eĕti in difi cultate, 
ňine minte cļ:
��Dacŉ nu munceĕti sau câĕtigi mai puŕin de # 9.723,74 pe an, poŕi primi asis-
tenŕa gratuitŉ a unui avocat;
��Dacŉ te separi de un italian, nu vei !  expulsŉ in urma separŉrii, dar ai dreptul 
sa obŕii un permis de ĕedere;
��In caz de separare si divorŕ, partenerul care câĕtigŉ mai mult trebuie sŉ con-
tribuie la menŕinerea celuilalt partener ĕi a ! ilor.
��In caz de separare si divorŕ, ! i sunt daŕi ˿n grija - in afara de cazuri grave – la 
amândoi parinŕii.

Dacļ esti victima de violenňa domesticļ
POĺI CERE AJUTOR SI PROTECĺIE PENTRU TINE ÿI FII TĭI

Legea italianŉ prevede mŉsuri ˿mpotriva violenŕei ˿n familie.
Judecŉtorul poate decide indepŉrtarea de la casa familiala a partenerului sau 

concubinului violent ĕi interzicerea pentru el, dacŉ este considerat periculos, de 
a se apropia de locurile frecventate de obicei de tine ĕi de ! i tŉi.
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Pe cine sŉ chemi in caz de violenŕa in familie?

In ! ecare judeŕ existŉ asociaŕii, sindicate, Telefonul Donna (femeii), la care te 
poŕi adresa ˿n aceste cazuri.

Poliŕia de Stat ...................................................................................................113
Carabinieri ........................................................................................................112
Serviciul antiviolenŕŉ ................................................................................1522

NUMERE NAĺIONALE



PERMISUL DE CONDUCERE COMUNITAR

Permisul tŉu de conducere românesc este valabil pentru a conduce în Italia 
pe timp de un an, începând de când ai rezidenŕa ˿n Italia.

Ai totuĕi obligaŕia de a prezenta declaraňia de autenticitate emisļ de 
Consulat.

Pentru permisele comunitare este oricum consiliabilļ cererea convertirii 
(de exemplu, pentru a uĕura renovarea sau duplicatul permisului). Convertirea 
este posibilļ numai dacŉ permisul l-aŕi obňinut înainte de a avea reziden-
ňa în Italia.

Când este obligatorie convertirea ?
Dacŉ au trecut mai mult de 10 ani de când eĕti ˿n Italia, 5 dacŉ ai un permis 

de categorie superioarŉ, sau tu ai mai mult de 50 ani.
Pentru a ĕti mai multe poŕi vedea site-ul Ministerului Infrastructurilor
http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=308 ĕi al Siguranňei ĕi 

transporturilor:
http://www.sicurezzatrasporti.it/documentazione/patente_guida/conversione_este-

ra.html>
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Partea a doua 
SFATURI UTILE PENTRU 

A GESTI  DISTANĺA
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INTRODUCERE

Când eraŕi acasŉ, salariul de abia vŉ permitea sŉ faceŕi faŕŉ cheltuielilor gos-
podŉriei sau chiar nici nu aveaŕi de lucru. Pentru cŉ nu aŕi gŉsit o alternativŉ, aŕi 
hotŉrît sŉ plecaŕi în strŉinŉtate cu scopul de a încerca sŉ asiguraŕi un viitor mai 
bun familiei dumneavoastrŉ. A fost o decizie curajoasŉ ĕi, cu siguranŕŉ, nu a fost 
deloc uĕor sŉ o luaŕi, însŉ ea ar putea sŉ vŉ afecteze copiii.

Schimbarea
Plecarea în strŉinŉtate reprezintŉ o schimbare radicalŉ atît în viaŕa dum-

neavoastrŉ, cît ĕi în cea a copiilor dumneavoastrŉ.
Schimbŉrile pot provoca neliniĕte ĕi stres deoarece reperele în care gŉsim 

de regulŉ refugiul nu vor mai !  valabile. Tocmai din acest motiv, cei ce sunt con-
ĕtienŕi cŉ va surveni o schimbare se pregŉtesc pentru plecare în mod diferit, ĕi-o 
imagineazŉ ĕi o pot organiza. 

În faŕa unei schimbari, copilul reacŕioneazŉ diferit în funcŕie de vârsta ĕi ca-
racterul acestuia, circumstanňele din exterior sau de sprijinul pe care puteŕi 
sŉ i-l acordaŕi.

Copiii dumneavoastrŉ pot !  nesiguri. Ei se vor întreba cum va !  viaŕa lor 
cotidianŉ fŉrŉ prezenŕa dumneavoastra. Poate sŉ le ! e extrem de di! cil sŉ-ĕi 
imagineze viaŕa fŉrŉ dumneavoastrŉ. Este important sŉ ĕtiŕi sŉ-i ascultaňi pen-
tru a-i ajuta sŉ înŕeleagŉ mai bine situaŕia.

Unii copii se simt vinovaňi de plecarea pŉrinŕilor, ei percep aceastŉ schimba-
re ca pe o pedeapsŉ pentru „un lucru rŉu” pe care l-ar !  fŉcut. 

Copiii dumneavoastrŉ ar putea sŉ sufere în urma despŉrŕirii, dar voi trebuie 
sŉ-i protejaŕi.

Cum puteŕi sŉ vŉ sprijiniŕi copiii? Cum sŉ le explicaŕi motivele pentru care 
plecaŕi?
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PREGĭTIĺI DIN TIMP PLECAREA: EVITAĺI SECRETUL

Vorbiňi cu copiii despre intenňia de a pleca în strļinļtate.
Nu amânaŕi momentul in care sŉ incepeŕi a vorbi cu copiii voĕtri doar pentru cŉ 

copilul poate suferi. Incepeňi cât mai devreme posibil.
Este posibil ca copilul dumneavoastrŉ sŉ sufere ĕi sŉ traiascŉ in mod negativ sepa-

rarea. Totuĕi, cunoaĕterea a ceea ce se întîmplļ, poate sŉ-i ajute pe copii sŉ înŕelea-
gŉ mai bine situaŕia si poate sŉ-i liniĕteascŉ ĕi sŉ-i ajute sŉ se pregŉteascŉ.

Veŕi avea uneori impresia cŉ ei nu doresc sŉ audŉ nimic despre acest subiect sau cŉ 
nu înŕeleg. Fiecare copil exprima propria durere si propriile temeri ˿n felul sŉu. Conti-
nuaňi sļ vorbiňi despre planurile dumneavoastrŉ, precum ĕi despre derularea acestora 
cu apropiaŕii dumneavoastrŉ în prezenŕa copiilor, chiar dacŉ ei sunt foarte mici. Acest 
lucru îi va ajuta sŉ se pregŉteascŉ pentru noile circumstanŕe.

Ascultaŕi si rļspundeňi la intrebarile pe care copiii vŉ pot face relativ la cum va fi  
viaňa lor fŉrŉ voi alŉturi de ei. De aici puteŕi inŕelege ce simt in legaturŉ cu aceste 
schimbŉri.

Ascultaŕi ĕi rļspundeňi la intrebŉrile pe care copiii voĕtri vŉ pot pune despre cum 
va fi  viaňa dumneavoastrļ in strainŉtate. De ce sŉ nu vŉ ajutaŕi cu o harta? Arŉtaŕi-
le unde se a" ŉ ŕara ĕi oraĕul în care veŕi locui, explicaŕi-le cum veŕi cŉlŉtori (cu avionul, 
cu trenul, cu maĕina). 

 Informaŕi-i despre data plecŉrii ĕi durata aproximativŉ a ĕederii. 

Este important sļ evitaňi a le furniza un surplus de detalii, dar ĕi sļ 
le ascudeňi lucruri absolut necesare. Dacŉ nu ĕtiŕi exact cum va !  drumul 
dumneavoastra sau nu vreŕi sŉ le vorbiŕi despre acest subiect le puteŕi spune, 
spre exemplu: „Presupun cŉ lucrurile vor sta în felul urmŉtor…”.

Plecaŕi sŉ cautaŕi o muncŉ mai bine plŉtitŉ, pentru a asigura familiei dumnea-
voastrŉ o viaŕa mai buna. Explicaŕi copiilor dumneavoastra cŉ nu sunt ei cauza 
plecļrii voastre.

Luaŕi mereu in serios consecinŕele plecŉrii dumneavoastrŉ asupra vieŕii copi-
ilor. Evitaŕi minimalizarea fricilor ĕi tristeŕea lor. Daŕi-le mereu ascultare ĕi sŉ nu 
! ŕi niciodatŉ autoritari. Sŉ nu spuneŕi niciodatŉ „este aĕa pentru ca am hotŉrât 
eu”.
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AJUTAĺI-Vĭ COPII Sĭ IDENTIFICE REPERELE 
NECESARE PENTRU A-ÿI ORGANIZA 

VIAĺA FĭRĭ DUMNEAVOASTRĭ

Discutaŕi cu copiii subiectele care ar putea sŉ-i ajute sŉ se adapteze la viaŕa în 
lipsa pŉrinŕilor: spuneŕi-le cŉ veŕi avea discuŕii telefonice regulate, alegeŕi împreunŉ 
cu ei persoana la care vor rŉmîne in grijŉ, încurajaŕi-i sŉ devinŉ mai autonomi.

Pentru a se dezvolta copiii au nevoie de independenňļ
Încurajaŕi-i sŉ-ĕi dezvolte propriile capacitŉŕi. Sprijiniŕi-i în încercarea lor de a 

deveni independenňi: la ĕcoalŉ, acasŉ, în cadrul familiei… 
Ajutaŕi-i sŉ-ĕi organizeze viata cotidiana in funcŕie de vârsta ĕi nevoile lor.
Asiguraŕi-vŉ cŉ respectŉ mese regulate ĕi cŉ au o alimentaŕie sŉnŉtoasŉ 

ĕi nutritivŉ, corectŉ pentru vârsta lor. În plus, ˿ncercaŕi sŉ ˿nŕelegeŕi dacŉ sunt 
atenŕi sŉ se îmbrace in mod adegvat ˿n funcŕie de anotimp, dacŉ se ˿mbracŉ 
destul de bine iarna ĕi nu prea excesiv vara. Mai ales dacŉ cine are grijŉ de ei nu 
trŉieĕte lânga copiii dumneavoastrŉ.

Arataŕi copiilor cŉ aveŕi încredere in ei , ĕi cŉ sunteŕi mândri, de exemplu, de 
succesele lor ĕcolare. 

De multe ori se poate ˿ntampla ca imediat dupŉ plecarea dumneavoastrŉ, 
copiii sŉ se arate indiferenňi faŕŉ de ceea ce ˿i ˿nconjoarŉ, ceea ce fac ĕi faŕŉ de 
propriul viitor. Este modul lor de a demonstra cŉ sunt nervoĕi, supŉraŕi.

Acest dezinteres poate !  ˿n legŉturŉ, de exemplu, cu ĕcoala ĕi propriile re-
zultate. Încercaŕi sŉ rŉmâneŕi ˿n contact cu ĕcoala copiilor dumneavoastrŉ, ĕi 
cereŕi celui care se ocupŉ de copii sŉ faca la fel. Este necesar sŉ evitaŕi ca ĕi 
copilul dumneavoastrŉ sŉ riĕte sŉ abandoneze ĕcoala.

Pentru aceasta ˿ncercaŕi sŉ-i ascultaŕi, sŉ vŉ interesaŕi nu doar de rezultatele 
lor, dar mai ales de ceea ce fac. Faceŕi-i sŉ inŕeleagŉ cŉ vŉ intereseazŉ ce noutŉŕi 
descoperŉ, cum trŉiesc ĕi ce ˿nvaŕŉ.

Lŉsaŕi-i sŉ vŉ povesteascŉ despre prietenii lor si de timpul petrecut ˿n afara 
ĕcolii. Chiar dacŉ este important sŉ simtŉ cŉ aveŕi ˿ncredere ˿n ei, de multe ori 
copiii, mai ales in apropierea adolescenŕei, au graba de a deveni mari. Riscŉ sŉ ! e 
atraĕi de noi lumi ĕi noi anturaje, care pot !  periculoase. Trebuie sŉ ˿ncercaŕi sŉ 
evtitaŕi ca copiii dumneavoastrŉ sŉ adopte un comportament violent ĕi agresiv 
faŕŉ de ceilalŕi, sau sŉ se lase implicaŕi ˿n fapte rele, delicvenŕiale.

Îndemnaŕi-i sŉ participe la activitŉŕi sportive, culturale… astfel copiii vor pu-
tea sŉ-ĕi dezvolte capacitŉŕile ĕi talentele, sŉ creeze relaňii de prietenie cu alŕi 
copii ĕi adulŕi.
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Învŉŕaŕi-i sŉ respecte autoritatea, mai ales când este vorba de profesori ĕi 
de persoanele în grija cŉrora se a" ŉ.

În mŉsura posibilitŉŕilor, implicaŕi copiii în luarea deciziilor cînd acestea îi 
privesc. Oricat de mici ar putea ! , copiii voĕtri pot formula opinii ĕi alegeri 
care ar trebui sŉ le respectaŕi.

Siguranňa ĕi comportamentele de risc
Este necesar sŉ vŉ asiguraŕi cŉ locuinňa în care vor trŉi copiii dupŉ plecarea 

dumneavoastrŉ este fŉrŉ pericole, este un spaŕiu sigur. În funcŕie de la vîrsta 
copiilor, explicaŕi-le principiul funcŕionŉrii aragazului, mŉsurile de securitate pri-
vind utilizarea sistemului de încŉlzire de care dispuneŕi în casŉ.

Discutaňi cu copiii regulile pe care trebuie sļ le respecte în lipsa dum-
neavoastrļ: frecventarea regulatŉ a ĕcolii, orele de petrecere a timpului liber 
cu prietenii, implicarea lor în viaňa gospodļriei, timpul petrecut în faŕa tele-
vizorului…

În funcŕie de vîrsta copiilor, abordaŕi cu ei subiecte privind eventuale situaňii 
de risc cu care ei s-ar putea confrunta în lipsa dumneavoastrŉ. Puteŕi cere copi-
ilor sŉ scrie o listŉ de numere utile in caz de urgenŕa: doctorul vostru, interven-
tul rapid, poliŕia, pompierii...

În cazul adolescenňilor: informaŕi-i sau asiguraŕi-vŉ cŉ ei sunt la curent cu 
comportamentele de risc (droguri, infecŕii cu transmitere sexualŉ, alcool…).

Asiguraŕi-vŉ cŉ ĕtiu ˿n cine sŉ aibŉ ˿ncredere. Fŉrŉ sŉ-i speriaŕi, explicaŕi-le 
cŉ sunt persoane care le pot face rŉu, dacŉ cred cŉ sunt vulnerabili. Asiguraŕi-
vŉ copiii cŉ ˿i protejaŕi oricum ĕi cŉ trebuie sŉ vŉ povesteascŉ dacŉ li se 
˿ntâmplŉ ceva deosebit, ciudat.

Încurajaňi-vļ copiii sļ solicite ajutorul dumneavoastrļ pentru orice ne-
voie, chiar ĕi la telefon. Ajutaŕi-i sŉ inŕeleagŉ cŉ a cere ajutor este ceva natural, 
cŉ nu este nimic ruĕinos.

Înainte de plecare, ĕi de ! ecare datŉ când vŉ întoarceti acasŉ, duceŇi copiii 
voĕtri la doctor pentru un check up de prevenire, pentru a vŉ asigura cŉ se 
bucurŉ de sŉnŉtate. Acestea pentru a reduce riscul de a suferi din cauza 
sŉnŉtŉŕii  in absenŕa dumneavoastra. 

RELAĺIA DINTRE COPIII DUMNEAVOASTRĭ ÿI ÎNGRIJITOR

În timpul absenŕei dumneavoastrŉ, încredinŕaŕi copiii unei alte persoane, de regulŉ 
unui membru de familie: soŕul/soŕia, mamei, sorei sau altor rude.

În mŉsura posibilitŉŕilor, permiteňi-le copiilor dumneavoastrļ sļ aleagļ per-
soana în grija cļreia sļ rļmînļ.
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Dacŉ îi lŉsaŕi cuiva pe care nu cunosc bine, încercaŕi sŉ organizaŕi, înainte de plecare, 
cateva întîlniri la care sŉ participe copiii si persoana în grija cŉreia ei se vor a" a.

In orice caz, este indispensabil ca ĕi copiii dumneavoastrŉ sŉ se a" e într-un 
context (loc) pe îl care sļ cunoasca deja. Ei ar putea sŉ locuiascŉ impreunŉ 
cu persoana respectivŉ, mai ales în cazul copiilor mici, sau ar putea opta sŉ 
rŉmînŉ acasŉ, dacŉ sunt mai mari, iar îngrijitorul le va face vizite regulate. Cea 
de-a doua posibilitate este valabilŉ atunci cînd copiii sunt destul de mari pentru 
a avea singuri grijŉ de viaŕa lor cotidianŉ, evitând pericolele. 

STABILIĺI NIÿTE REGULI CLARE PRIVIND 
RESPONSABILITĭĺILE ÿI ROLURILE FIECĭRUIA

Este important ca persoana desemnatŉ în calitate de îngrijitor sŉ ! e capabilŉ 
de a avea grijŉ de copiii dumneavoastrŉ: nu trebuie sŉ ! e nici prea tînŉrŉ, nici 
prea în vîrstŉ, sŉ ! e sŉnŉtoasŉ…

Înainte de plecare, aveŕi grijŉ sŉ rezolvaŕi toate formalitŉŕile necesare în a 
indica cine este responsabilul copilului in absenŕa dumneavoastrŉ. A informa 
autoritŉŕile este pentru a tutela copilul dumneavoastra.

Va trebui sŉ ! e capabil:
� sŉ aibŉ grijŉ de sŉnŉtatea ĕi bunŉstarea copiilor,
� sŉ le asigure necesitŉŕile de bazŉ,
� sŉ se încredinŕeze cŉ ei frecventeazŉ ĕcoala ĕi sŉ menŕinŉ legŉtura cu profe-
sorii.

Va trebui sŉ le acorde un sprijin moral atunci cînd aceĕtia se vor confrunta 
cu di! cultŉŕi sau se vor simŕi singuri.

Stabiliňi limitele în care se încadreazļ rolul îngrijitorului.
Chiar dacŉ aceastŉ persoanŉ se dovedeĕte a !  destul de responsabilŉ, ! e ea 

bunica sau mŉtuĕa copiilor, ea nu trebuie sļ preia locul dumneavoastrļ.
Cereŕi persoanei respective sŉ vorbeascŉ cu copiii despre dumneavoastrŉ, aĕa 

încît aceƂtia sŉ ĕtie cŉ, oricît de departe v-aŕi a" a, sunteŕi mereu cu gîndul la ei.

Viaňa de zi cu zi a copiilor ĕi a persoanei în grija cļreia ei se afl ļ 
poate deveni uneori destul de complicatļ, în absenňa voastrļ ĕi 
ca rezultat pot apļrea neînňelegeri sau chiar confl icte.
Atunci cînd acest lucru survine, încercaŕi sŉ vorbiŕi atît cu copiii, cît ĕi cu îngriji-
torul, pentru a putea înŕelege mai bine cauza apariŕiei problemei ĕi sŉ gŉsiŕi 
rŉspunsuri adecvate.

În cazul în care îngrijitorul, dintr-un exces de protecŕie, tinde sŉ controleze 
excesiv viaŕa ĕi comportamentul copiilor dumneavoastrŉ, sau dacŉ aceasta îi 
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obligŉ la activitŉŕi care depŉĕesc noŕiunea de simplŉ participare la viaŕa de fa-
milie, discutaŕi cu el/ea ĕi rede! niŕi regulile vieŕii în comun. Intrebaŕi pe caregiver 
(ingrijitor) dacŉ respectŉ intimitatea copilului dumneavoastrŉ. În mŉsura 
posibilitŉŕilor este bine ca ĕi copiii sŉ aibŉ în casŉ un mic spaŕiu dedicat lor.

O perioadļ de adaptare este necesarļ oricui.
În urma plecŉrii dumneavoastrŉ, copiii trec prin momente de neliniĕte ĕi 

suferinŕŉ. Ei sunt nevoiŕi sŉ se adapteze la un mod de viaňļ absolut nou 
pentru ei, care presupune acceptarea unor reguli ĕi tradiŕii noi în casa îngrijito-
rului.

Ĕi dumneavoastrŉ treceŕi printr-o perioadŉ în care trebuie sŉ vŉ obiĕnuiŕi cu 
un nou mod de viaŕŉ în Italia.

Comunicaňi cu copiii dumneavoastrļ cât mai des posibil. În caz de ne-
cesitate, nu ezitaŕi sŉ cereŕi ajutorul unei persoane de încredere, de exemplu 
unui profesor.

Când o situaňie riscļ sļ se complice...
În timpul absenŕei dumneavoastrŉ, poate apŉrea o problema neprevŉzutŉ 

(de sŉnŉtate, economicŉ) care impune ingrijitorului sŉ schimbe condiŕiile sta-
bilite la inceput, cum ar !  sŉ ceara bani pentru ingrijirea copiilor. În asemenea 
caz, incercaŕi sŉ vorbiŕi, ĕi dacŉ nu gŉsiŕi o inŕelegere, puteŕi cere ajutor unei alte 
persoane de incredere: de exemplu unei rude, unui profesor al copiilor.... 

BANII TRIMIÿI ÎN ĺARĭ

Înainte de plecare aŕi ramas de acord cu îngrijitorul cŉ îi veŕi trimite suma 
de bani necesarŉ întreŕinerii copilului dumneavoastrŉ.

Nu promiteŕi o sumŉ de bani prea mare. Orientaňi-vļ spre o sumļ realistļ 
ĕi stabilitŉ în funcŕie de necesitŉŕile copiilor dumneavoastrŉ, precum ĕi de chel-
tuielile dumneavoastrŉ în Italia.

Dacŉ banii trimiĕi constituie, pe lîngŉ satisfacerea necesitŉŕilor copiilor, o 
remunerare a îngrijitorului, aceasta trebuie sŉ ! e proporzionalŉ unui salariu 
mediu al ŕŉrii din care proveniŕi.

Banii pot genera probleme, chiar ĕi confl icte, între copii, îngrijitor ĕi 
dumneavoastrŉ. 
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Dumneavoastrŉ de fapt puteŕi:
� condiŕiona comportamentul ĕi modul în care se ocupŉ de copii, in baza sumei 
ĕi regularitatea cu care o trimiteŕi;
� cheltui banii in mod divers faŕŉ de cum era prevŉzut înainte de plecare sau 
controla in mod excesiv cheltuielile ! ilor;
� cere ˿n avans banii pentru care v-aŕi tocmit.

Încercaŕi sŉ comunicaŕi cît mai des cu persoana în grija cŉreia se a" ŉ copiii 
dumneavoastrŉ, povestiŕi-i despre condiŕiile de viaŕŉ în Italia, explicaŕi-i cŉ aveŕi ĕi 
dumneavoastrŉ cheltuieli importante, pentru cŉ viaŕa este foarte scumpŉ faŕŉ de acasŉ.

Aŕi putea, de asemenea, cere ajutorul unei alte persoane pentru a interveni în calita-
te de mediator între îngrijitor ĕi dumneavoastrŉ: spre exemplu, un profesor al copiilor 
în care aveŕi încredere sau un alt membru al familiei. 

Existŉ organizaŕii în ŕara dumneavoastrŉ care ar putea sŉ intervinŉ în asemenea 
situaŕii.

 Specialiĕtii care lucreazŉ în aceste instituŕii sunt obiĕnuiŕi sŉ ajute familiile im-
plicate in migraŕii ĕi cu privire la consecinŕele acestui fenomen, inclusiv cu copiii. 

COSTUL VIEĺII ÎN ITALIA
Chiar dacŉ salariul mediu în Italia este mai mare decît cel din ŕara 

dumneavoastrŉ de origine, cheltuielile legate de întreŕinere sunt mult mai mari.
Spre exemplu, salariul de bazŉ minim în Italia se ridicŉ la aproximativ 800# 

- 1000# pe lunŉ. Acest salariu ar putea sŉ vŉ parŉ destul de mare în comparaŕie 
cu cel primit în ŕarŉ. Totuĕi, locuind în Italia, veŕi avea ĕi cheltuieli la fel de 
substanŕiale.

Aceste cheltuieli se referŉ la: 
• Chiria unei garsoniere poate sŉ se ridice la 200 # - 400 #, în funcŕie de 

oraĕul în care locuiŕi
• Cumpŉraturile: # 1,20 pentru un kg de carto! 
# 1,70 pentru un kg de orez
# 3 pentru un kg de pâine
Mijloacele de transport, in jur de #1 – 1,50 ! ecare bilet urban, cu abonamen-

te lunare ce pot costa # 25 – 40.
Dacļ la un moment dat nu mai aveňi posibilitatea sļ trimiteňi bani 

familiei, de exemplu deoarece aŕi pierdut munca, ! ii voĕtri pot !  momeala in-
grijitorului pentru a vŉ cere bani.

Chiar ĕi in acest caz, cereŕi ajutor unei alte persoane care vŉ poate face de 
mediator între dumneavoastrŉ ĕi ingrijitorul ! ilor.
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CADOURILE PENTRU COPIII VOÿTRI

Copiii dumneavoastrŉ cresc ĕi se dezvoltŉ repede. În funcŕie de vîrstŉ se 
schimbŉ ĕi interesele lor.

Atunci cînd le trimiteŕi cadouri, asiguraŕi-vŉ cŉ acestea corespund atât gustu-
rilor, cît ĕi necesitŉŕilor lor. De exemplu, cumpŉrîndu-le panto!  sau haine, 
veri! caŕi mŉrimea sau mŉcar sŉ corespundŉ stilului ce le place lor.

În orice caz, evitaňi cât mai mult sļ compensaňi lipsa dumneavoastrļ 
prin multe cadouri.

Uneori se poate ˿ntâmpla ca ĕi copiii dumneavoastrŉ sŉ vŉ cearŉ din ce în 
ce mai multe cadouri: este important sŉ rŉspundeŕi necesitŉŕilor lor, însŉ nu ĕi 
mofturilor. Alegeŕi, când este posibil, cadouri utile, care susŕin dezvoltarea copii-
lor sau care v-ar favoriza sŉ menŕineŕi mai bine legŉtura cu ei…

Respectaňi-vļ promisiunile. O promisiune încŉlcatŉ este o adevŉratŉ 
dezamŉgire pentru copil. Iar atunci cînd nu sunteŕi în stare sŉ vŉ onoraŕi promi-
siunea, explicaŕi-le cauza.

Telefonul, scrisorile ĕi internetul pot sļ vļ ajute sļ pļstraňi 
relaňia cu copiii dumneavoastrļ

Indiferent de vîrstŉ, este indispensabil ca copiii sŉ ĕtie cŉ, deĕi vŉ a" aŕi de-
parte, dumneavoastrŉ sunteŕi cu gîndul la ei. Ascultând vocea dumneavoastrŉ, 
citind mesajele pe care le trimiteŕi poate sŉ–i liniĕteascŉ ĕi sŉ-i conforteze. Toa-
te aceastea sunt o modalitate potrivitŉ de pŉstrare a relaŕiei cu copiii.

Este important sļ puteňi comunica cu copiii dumneavoastrļ.
 Apelurile telefonice, scrisorile, e-mailurile, vederile, precum ĕi cîteva cuvinte 
dulci transmise prin intermediul vecinilor sau apropiaŕilor care se reîntorc în 
ŕarŉ… sunt mijloacele de care dispuneŕi pentru a rŉmâne în viaŕa copiilor.

Prin telefon:
� Exprimaŕi prin cîteva cuvinte simple dragostea faŕŉ de copiii dumneavoastrŉ, 
spuneŕi-le cŉ vŉ gîndiŕi la ei; 
� Ascultaŕi-vŉ copiii: ! ŕi la curent cu necesitŉŕile ĕi stŉrile lor su" eteĕti; 
� Dacŉ aveŕi unele obiecŕii privind comportamentul copiilor, formulaŕi-le 
într-un mod pozitiv; 
� Povestiŕi cît mai multe despre dumneavoastrŉ: descrieŕi viaŕa pe care o 
duceŕi în Italia, povestiŕi despre cea ce faceŕi, despre persoanele ce cunoaĕteti, 
locurile pe care le frecventaŕi; 
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� Dacŉ aveŕi mai mulŕi copii, acordaŕi timp ! ecŉruia dintre ei ĕi vorbiŕi cu 
! ecare în parte, chiar dacŉ sunt foarte mici, au ĕi ei ceva de spus.

Interesaŕi-vŉ de ocupaŕiile lor atât în cadrul ĕcolii, cât ĕi acasŉ, de relaŕiile lor 
cu prietenii, de activitŉŕile lor culturale ĕi din timpul liber. 

Încercaŕi sŉ menŕineŕi legŉtura cu profesorii copiilor dumneavoastrŉ. Copiii 
petrec o bunŉ parte a timpului la ĕcoalŉ: ˿nvŉŕŉtorii ĕi profesorii lor îi cunosc 
mai bine, pot analiza evoluňia lor ĕi pot monitoriza eventualele proble-
me sau difi cultļňi. 

Dumneavoastrŉ vŉ amintiŕi de copiii de la despŉrŕire. Însŉ în lipsa 
dumneavoastrŉ copiii se schimbŉ, ei se dezvoltŉ din punct de vedere ! zic, se 
maturizeazŉ ĕi devin mai independenŕi. Pentru a pŉstra legŉtura cu ei, ar !  bine 
sŉ faceŕi schimb de poze ĕi, în mŉsura posibilitŉŕilor, încercaŕi sŉ comunicaŕi cu 
ei prin intermediul unui webcam.

DESENUL CA MIJLOC DE MENĺINERE A RELAĺIEI
Copiilor le place sŉ deseneze ĕi prin desene povestesc emoŕiile ĕi trŉirile 

lor. Rugaŕi-i pe copii sŉ vŉ trimitŉ desenele lor prin poĕtŉ. Ĕi dumneavoastrŉ 
trimiteŕi-le vederi sau scrisori: uneori este mult mai uĕor sŉ-ŕi împŉrtŉĕeĕti 
sentimentele prin scris decît la telefon.
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A REGĭSI COPIII DUPĭ O PERIOADĭ DE SEPARARE 

Atunci cînd vŉ veŕi revedea copiii, ! e pentru cŉ dumneavoastrŉ vŉ întoarceŕi 
acasŉ pentru perioada vacanŕelor, ori pentru totdeauna, pregŉtiŕi-vŉ sŉ vŉ 
confruntaŕi cu schimbŉri. 

Copiii dumneavoastrŉ cresc. Ei se dezvoltŉ ! zic (înŉlŕimea, vocea, pŉrul…). 
Comportamentul, obiceiurile ĕi modul lor de viaŕŉ ar putea sŉ se schimbe în lipsa 
dumneavoastrŉ. De exemplu, este posibil ca la întoarcere sŉ descoperiŕi cŉ copiii 
dumneavoastrŉ au adoptat obiceiurile îngrijitorului. Cînd vļ veňi reântâlni, co-
piii dumneavoastrļ ar putea sļ vļ parļ niĕte strļini sau necunoscuňi.

În Italia, v-aŕi obiĕnuit sŉ trŉiŕi singur/ŉ, sŉ vŉ gestionaŕi viaŕa în funcŕie de 
propriile necesitŉŕi. Chiar dacŉ sunteŕi bucuros/oasŉ sŉ vŉ revedeŕi copiii, este 
absolut necesar sŉ vŉ ajustaŕi ritmul de viaŕŉ la necesitŉŕile lor. Aceasta este o 
reacŕie normalŉ si absolut inŕelegŉtoare dupŉ o separare.

Nu încercaŕi sŉ impuneŕi reguli, nu cereŕi de la copiii dumneavoastrŉ sŉ-ĕi 
schimbe comportamentul. Daňi-vļ timp sļ vļ recunoaĕteňi ĕi sļ restabiliňi 
relaňia pļrinte/copil.

Copiii dumneavoastrļ vi se alļturļ în Italia
Vŉ doriŕi ca copiii sŉ vinŉ sa trŉiascŉ la dumneavoastrŉ în Italia. Atît 

dumneavoastrŉ, cît ĕi copiii, sunteŕi bucuroĕi sŉ vŉ reîntîlniŕi ĕi sŉ începeŕi o 
viaŕŉ nouŉ împreunŉ.

Toňusi este foarte important sļ pregļtiňi meticulos plecarea lor din 
ňarļ, sosirea în Italia, precum ĕi noua lor viaňļ aici.

Vorbiŕi cu copiii despre posibilitatea de a vļ regļsi ĕi de a locui cu 
dumneavoastrŉ în Italia. Cereŕi-le pŉrerea, ascultaŕi-le dorinŕele ĕi eventualele 
lor temeri… Întrebaŕi-i dacŉ sunt de acord. În cazul în care ei au dubii, discutaŕi 
cu ei pentru a înŕelege cauzele care le-au provocat.

Plecarea din ŕarŉ sosirea ĕi ulterior viaŕa lor în Italia ar putea avea consecinŕe 
importante asupra copiilor dumneavoastrŉ. 

Ei vor !  nevoiŕi :
� sŉ se despartŉ de persoana care a avut grijŉ de ei ĕi cu care au stabilit o 
relaŕie strînsŉ; 
� sŉ-ĕi pŉrŉseascŉ prietenii de acasŉ ĕi sŉ-ĕi facŉ noi prieteni în Italia; 
� sŉ-ĕi pŉrŉseascŉ ĕcoala, activitŉŕile si distracŕiile; 
� sŉ înveŕe limba italianŉ: copiii învaŕŉ repede, însŉ ei trebuie sŉ dea dovadŉ 
de efort ĕi curaj! 
� sŉ se obiĕnuiascŉ cu un ritm de viaŕŉ ĕi obiceiuri diverse; sŉ locuiascŉ 
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într-o casŉ nouŉ, sŉ vŉ cunoascŉ prietenii sau eventualul/a concubin/ŉ.
� sŉ se obiĕnuiascŉ la o alimentaŕie diversŉ.

Deĕi copiii dumneavoastrŉ sunt bucuroĕi sŉ vŉ revadŉ, sosirea în Italia ar 
putea reprezenta un moment difi cil pentru ei. Tipul di! cultŉŕilor ar putea 
depinde de vârsta ĕi caracterul lor.

Dumneavoastrŉ puteŕi sŉ-i ajutaŕi sŉ înfrunte aceste schimbŉri ĕi sŉ faceŕi în 
aĕa fel ca aceasta sŉ ! e o experienŕŉ pozitivŉ ĕi sŉ înveŕe din ea.

Pregļtiňi minuňios sosirea copiilor dumneavoastrļ
Înainte de plecarea lor, explicaŕi-le copiilor unde ĕi cum trŉiŕi dumneavoastrŉ 

în Italia. Arŉtaŕi-le pozele casei, camerei (sau parte din cadrul locuinŕei) în care vor 
trŉi, cartierului ĕi oraĕului în general. Povestiŕi-le copiilor despre viaŕa în Italia, de-
spre mediu, despre clima acestei ŕŉri ĕi despre persoanele pe care le vor ˿ntalni. 

� Informaňi-vļ despre cum funcňioneazļ ĕcoala în Italia (ĕcoalŉ 
elementarŉ, medie, colegiu, liceu, disciplinele predate, orarii, vacanŕe…) ĕi 
˿mpŉrtŉĕiŕi aceste informaŕii cu copiii dumneavoastrŉ.

Intrebaŕi ĕi dacŉ orariile muncii dumneavoastra sunt compatibile cu orariile 
ĕcolii, dacŉ copiii dumneavoastrŉ sunt destul de mari pentru a se intoarce de la 
ĕcoalŉ singuri sau dacŉ puteŕi sŉ-i luaŕi la ieĕire, dacŉ aveŕi prieteni sau vecini 
care vŉ pot ajuta cu copiii cand ies de la ĕcoalŉ.

Informaŕi-vŉ despre modurile de inscriere a copiilor la grļdiniňļ, la 
ĕcoala elementarļ, medie sau la liceu, in baza vârstei lor ĕi incepeŕi ˿ nscrierea 
˿nainte sŉ ajungŉ copiii.

Ĕcoala este obligatorie ˿ncepând de la 6 ani. Totuĕi, chiar ĕi grļdiniňa, pentru 
copiii intre 3 ĕi 6 ani, este foarte importantļ pentru fi ii dumneavoastrļ, 
mai ales pentru a invŉŕa limba italianŉ, a socializa cu alŕi copii ĕi pentru ca sŉ-ĕi facŉ 
noi prieteni. 

� Prevedeňi din timp cum veňi organiza viaňa dumneavoastrļ cotidianļ 
cu copiii.
Veňi continua sļ trļiňi În apartamentul dumneavoastrļ când vor fi  ĕi 

ei lângļ dumneavoastrļ? Este important sŉ puteŕi pregŉti un spaŕiu sau o 
camerŉ pentru ei.

Dacŉ trŉiŕi cu persoane pe care copiii dumneavoastrŉ nu cunosc (un parte-
ner, o partenerŉ, un colocatar...):
• vorbiŕi-le copiilor despre aceastŉ persoanŉ ĕi precizaŕi cŉ ei vor trebui sŉ 

locuiascŉ împreunŉ, în acelaĕi apartament;
• discutaŕi cu persoana cu care locuiŕi. Comunicaŕi-i decizia de a vŉ aduce 
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copiii ĕi asiguraňi-vļ cļ el/ea este de acord. Sosirea copiilor dumneavoastrŉ 
ar putea schimba obiceiurile ĕi modul vostru de viaŕŉ. Copiii necesitŉ timp ĕi 
atenŕie din partea dumneavoastrŉ. Înainte de venirea copiilor, vorbiŕi împreunŉ 
cu partenerul/partenera dumneavoastrŉ despre cum aveŕi de gînd sŉ vŉ 
organizaŕi viaŕa cotidianŉ.
� Asiguraňi-vļ cļ dispuneňi de mijloacele fi nanciare necesare pentru 
susňinerea copiilor dumneavoastrļ în Italia.

Pentru a obŕine ajutor, adresaŕi-vŉ la Serviciile Sociale din comuna de 
rezidenŕŉ;
� Informaňi-vļ despre permisele necesare intrļrii ĕi ĕederii minorilor 

în Italia ĕi despre celelalte chestiuni administrative. Pentru aceste informaŕii vŉ 
puteŕi adresa la Ghiĕeul Unic pentru Imigraňi din cadrul Prefecturii Comu-
nei de Rezidenňļ.

Pregļtirea documentelor
Pregŉtiŕi toate actele de stare civilļ, de preferinŕŉ traduse în italianŉ (co-

pia legalizatŉ a certi! catului de naĕtere, certi! catul de cŉsŉtorie…). Asicuraŕi-
vŉ cŉ copiii dumneavoastrŉ dispun de un carnet de sļnļtate (ĕi vaccinare). 
Va trebui sŉ-l prezentaŕi pentru a vŉ înscrie copiii în orice ĕcoalŉ ĕi în centrele 
de recreaŕie, sportive, tabere.

Dacŉ aŕi venit singur/ŉ in Italia, faceŕi ce este nevoie pentru a avea autorizaňia 
celuilalt pļrinte pentru a putea obŕine paĕaportul ! ilor sau documentele ne-
cesare ca sŉ pŉrŉsiŕi ŕara ĕi sŉ vŉ stabiliŕi in altŉ parte.

Dacŉ vŉ este posibil, reintraŕi dumneavoastra insŉĕi în ŕarŉ ĕi ocupaŕi-vŉ 
personal de toate. Dacŉ nu este posibil, cereŕi ingrijitorului, sau unei alte perso-
ane de incredere, sŉ se ocupe. În acest caz, pentru anumite practici administra-
tive, va trebui sŉ faceŕi o procurļ (delega) acestei persoane.

Cînd copiii dumneavoastrļ vor ajunge în Italia, acordaňi-vļ timp pen-
tru a vļ obiĕnui sļ trļiňi împreunļ.

Dacŉ puteŕi, luaŕi-vŉ câteva zile libere la sosirea lor. Astfel veŕi putea:
• sŉ le arŉtaŕi oraĕul;
• sŉ le faceŕi cunoĕtinŕŉ cu prietenii dumneavoastrŉ;
• sŉ ! nalizaŕi înscrierea lor la ĕcoalŉ;
• sŉ alegeŕi împreunŉ cu copiii dumneavoastrŉ eventuale activitŉŕi sportive 

ĕi de timp liber. Vŉ puteŕi adresa Primŉriei oraĕului dumneavoastrŉ pentru mai 
multe informaŕii.

• sŉ pro! taŕi de momente plŉcute, petrecute împreunŉ!
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SITUAĺII DE PERICOL

In timpul ĕederii în Italia sau în oricare altŉ ŕarŉ strŉinŉ, aŕi putea sŉ vŉ gasiŕi 
în situaŕii di! cile, de vulnerabilitate sau chiar de exploatare.

� Dacŉ sunteŕi obligat(ŉ) sŉ lucraŕi impotriva voinŕei dumneavoastrŉ;
� Dacŉ nu sunteŕi plŉtit(ŉ) pentru serviciile date;
� Dacŉ sunteŕi obligat(ŉ) sŉ vŉ prostituiŕi;
� Dacŉ sunteŕi constrîns(ŉ) sŉ cerĕiŕi sau sŉ furaŕi;
� Dacŉ sunteŕi ameninŕat(ŉ) sau bŉtut(ŉ) pentru a face aceste lucruri;
� Dacŉ cineva v-a luat paĕaportul sau buletinul;

...puteňi cere ajutor pentru a fi  protejaňi
În aceste cazuri, vŉ puteŕi teme pentru siguranŕa copiilor ĕi rudelor 

dumneavoastrŉ rŉmaĕi în ŕarŉ.
Asistenŕii sociali pot sŉ vŉ ajute sŉ evaluaŕi situaŕia ĕi potenŕialele riscuri. 

Puteŕi contacta organizaŕiile a" ate în oraĕul unde trŉiŕi sau unde stau copiii 
dumneavoastrŉ pentru a-i ˿ntâlni ĕi a le oferi un sprijin constant.
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ROMA

� ASSISTENZA SANITARIA 

ASSISTENZA GENERICA
CENTRO STRANIERI S. GALLICANO
 Tel.06/5854378
ASL ROMA – SERVIZIO PER STRANIERI TEM-
PORANEAMENTE PRESENTI (STP) 
Ospedali e Poliambulatori che rilasciano il tesserino sani-
tario:
• 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 vener-
dì ore 16-19, il mercoledì anche al mattino ore 9-12. Refe-
rente: Dott.ssa Bianca Maisano
MEDICI SENZA FRONTIERE - Via Principe Eugenio 
60 – Tel.06/44703872 - E-mail: claudio_sera! ni@rom.msf.
org
STUDI DENTISTICI
CENTRO ODONTOIATRICO VINCENZIANO - 
Largo San Giovanni De Matha 3, 00153 - Tel.06/5885714
DENTISTI IN AIUTO (ACSE) - Via Del Buonconsi-
glio 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 IM-
MIGRATI 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 LIE-
GRO” - Via Marsala 109, 00185 - Tel.06/4457235, fax 
06/4441319. Tutti i giorni ore 17-22: l’orario di permanen-
za 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) op-
pure 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’As-
sociazione 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 PAL-
MA” - 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@caritasro-
ma.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 15.30-
18.30 
SPORTELLO BADANTI - Via Merulana 19 - 
Tel.06/44341246 oppure 06/44340710 o contattare il cen-
tralino 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 fami-
liari. 
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

LA CINE POĺI APELA ÎN CAZ DE NEVOIE



� 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 Por-
ta Vittoria 43 - Tel.02/55025254. Orario: da lunedì a vener-
dì 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 on-
line 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 set-
tembre
CENTRO I.S.I (informazione salute immigrati) - Via Ber-
tola 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: stra-
nieri@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 ACCO-
GLIENZA 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 - E-
mail: migranti@diocesi.torino.it. Orario sportello: da lune-
dì 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 15-
19
COMUNITÀ MADIAN - Via dei Mercanti 28 - 
Tel.011/5628093, fax 011/533342 - E-mail: madian@arp-
net.it. Orario accoglienza: tutti i giorni ore 6.30- 20. Ora-
rio 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 ago-
sto
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. Ora-
rio: 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: iginfor-
ma@libero.it. Orario: lunedì e giovedì ore 9-12.30, merco-
ledì e venerdì ore 15-19. Martedì chiuso. Chiuso ad ago-
sto.
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: immigra-
ti@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 11- 
Tel.011/2417111-190, fax 011/2417191 - E-mail: csptori-
no@uil.it. Orario: lunedì e giovedì ore 8.30-12, 14.30-
17.30. Chiuso vacanze di Natale e Pasqua e dalla seconda 
alla quarta settimana di agosto



FUNDAĺIA L�ALBERO DELLA VITA 
Albero della Vita a fost creatĻ în 1997. Misiunea sa este de a implementa 
activitĻŇi e! ciente pentru protecŇia copiilor Ĕi a dreptului lor de a creĔte într-un 
mediu sigur Ĕi potrivit dezvoltĻrii lor. Albero della Vita opereazĻ în 13 regiuni 
italiene desfĻĔurând acŇiuni diverse: Centre RezidenŇiale pentru Copii Ĕi Tineri, 
prevenirea devianŇei Ĕi a violenŇei, reŇea de familii foster, adĻpost Ĕi spriin pen-

tru mame Ĕi copii, programe în ĔcoalĻ cu privire la drepturile copilului, dezvoltare Ĕi aspecte interculturale. 
În Europa, Albero della Vita este activĻ în România printr-un proiect de sprijin pentru familiile cu copii 
rĻmaĔi siguri acasĻ Ĕi este coordonator al ReŇelei Europene ChildrenLeftBehind.eu.

FADV opereazĻ Ĕi prin proiecte de dezvoltare internaŇionalĻ în Peru, Bolivia, Haiti, Kenya Ĕi India prin 
programe de educaŇie Ĕi reducerea exploatĻrii prin muncĻ, în special prin Ĕcolarizare Ĕi formare profesionalĻ, 
sĻnĻtate alimentarĻ Ĕi servicii medicale de bazĻ.

În pus, promoveazĻ crearea de adĻposturi Ĕi servicii pentru copii în di! cultate (copiii strĻzii Ĕi cu 
dizabilitĻŇi), dezvoltarea comunitarĻ localĻ (sĻnĻtatea alimentaŇiei, activitĻŇi generatoare de venit, programe 
de formare profesionalĻ Ĕi în domeniul drepturilor omului), servicii de sĻnĻtate Ĕi medicale (aducŇiuni de apĻ 
Ĕi igienizare, prevenirea BTS, sĻnĻtatea 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 uf! cioprogetti.fonda-
zione@alberodellavita.org, website www.alberodellavita.org

FUNDAĺIA PATRIZIO PAOLETTI
FundaŇia Patrizio Paoletti acordĻ prioritate cercetĻrii Ĕi pedagogiei, deoarece 
doar o atenŇie constantĻ pentru copilĻrie Ĕi pentru procesul pedagogic poate 
creĔte calitatea vieŇii, în interesul societĻŇii. FundaŇia Patrizio Paoletti desfĻĔoarĻ 
programe de educaŇionale Ĕi de dezvoltare socialĻ, programe de formare, pro-

grame de conĔtientizare Ĕi cercetare în domeniul neuro-ĔtiinŇelor.
FundaŇia Patrizio Paoletti se concentreazĻ constant asupra diseminĻrii ideilor Ĕi a instrumentelor care 

determinĻ procesul educational, ducând la dezvoltarea societĻŇii modern Ĕi 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.fon-
dazionepatriziopaoletti.org

ASOCIAĺIA LES CULTURES
AsociaŇia LES CULTURES a fost creatĻ în 1993 în Lecco datoritĻ 
dedicĻrii fondatorilor sĻi, provenind din zece naŇionalitĻŇi. Misiu-
nea AsociaŇiei o reprezintĻ dezvoltarea de societĻŇi multicultu-

rale Ŧi combaterea barierelor unde îŦi are rĻdĻcinile intoleranŇa.
În Italia AsociaŇia promoveazĻ conŦtientizarea asupra culturilor extra-europene Ŧi luptĻ pentru politici 

incluzive bazate pe drepturile omului în favoarea populaŇiilor de migranŇi. 
AsociaŇia susŇine comunitĻŇile vulnerabile din Africa Ĕi estul Europei prin dezvoltarea de iniŇiative de 

cooperare. În Italia oferĻ consiliere juridicĻ pentru migranŇii în di! cultate.
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/



FUNDAĺIA MIGRANTES - ITALY
Fondazione Migrantes a fost creatĻ de ConferinŇa EpiscopalĻ 
ItalianĻ cu scopul de a garanta migranŇilor asistenŇa spiritualĻ, 
pentru promovarea toleranŇei, a înŇelegerii reciproce Ĕi a 
acceptĻrii între comunitĻŇile creĔtine a persoanelor migrante.

Principalele activitĻŇi ale Fondazione Migrantes sunt: pro-
movarea drepturilor migranŇilor de a trĻi în strĻinĻtate într-un 
context social unde cultura Ĕi sistemul lor de valori sunt re-

spectate; sĻ dezvolte conĔtientizarea cu privire la drepturile migranŇilor Ĕi sĻ facĻ advocacy pentru politici în 
favoarea migranŇilor pentru egalitate Ĕi coabitare paĔnicĻ.

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

ASOCIAĺIA ALTERNATIVE SOCIALE
AsociaŇia Alternative Sociale este o organizaŇie neguvernamentalĻ 
apoliticĻ Ŧi non-pro! t iniŇiatĻ în anul 1997. Misiunea sa este de a 
acŇiona pentru apĻrarea Ŧi promovarea drepturilor omului prin 
activitĻŇi de prevenire, asistenŇĻ, formare, cercetare Ŧi advocacy. 

Principalele sale domenii de activitate sunt reforma sistemului de justiŇie, prevenirea exploatĻrii prin muncĻ 
a copiilor, exploatarea sexualĻ Ĕi tra! cul de copii, servicii directe pentru copii victimĻ a abuzului Ĕi/sau a 
neglijĻrii.

În 2005 Alternative Sociale a iniŇiat programul Singur AcasĻ, pentru cercetare, dezvoltare instituŇionalĻ Ĕi 
intervenŇie pentru combaterea efectelor negative ale migraŇiei pĻrinŇilor asupra copiilor rĻmaĔi singuri acasĻ, 
în colaborare cu organizaŇii internaŇionale, cum ar !  UNICEF. Alternative Sociale a implementat mai multe 
campanii de conĔtientizare Ĕi advocacy la nivelul instituŇiilor româneĔti Ĕi europene.

Contact: Str. Cuza-VodĻ, Nr.8A, Sc. B, demisol, IaŦi, 700036, Telephone +40 332 405 476, Fax: +40 332 
405 477, e-mail of! ce@alternativesociale.ro, website www.alternativesociale.ro Ĕi www.singuracasa.ro. 

ORGANIZAĺIA INTERNAĺIONALĭ PENTRU MIGRAĺIE – MISIUNEA DIN ITALIA
OrganizaŇia InternaŇionalĻ Pentru MigraŇie – Misiunea din Italia

Misiunea OIM este de a facilita migraŇia regulatĻ a persoanelor care au nevoie 
de asistenŇĻ, cu respect deplin pentru demnitatea umanĻ, precum Ŧi emigraŇia sau 
reîntoarcerea voluntarĻ a migranŇilor Ŧi refugiaŇilor; promoveazĻ activitĻŇi de primire 
Ŧi integrare atât în Ňara de destinaŇie cât Ŧi în cea de origine; asistĻ transferul de re-

surse umane încurajând dezvoltarea socialĻ Ŧi economicĻ prin migraŇie; oferĻ asistenŇĻ tehnicĻ guvernelor, 
coopereazĻ pentru stabilizarea zonelor critice.

OIM coopereazĻ cu UNHCR Ĕi cu câteva organizaŇii non-pro! t locale Ĕi internaŇionale Ĕi de asemenea 
cu guverne Ĕi instituŇii naŇionale.

Misiunea OIM în Roma este de coordonare specialĻ pentru zona Mediteranei care include Italia, Malta, 
Africa de Nord Ŧi Balcanii. Din 1999 OIM Roma a dezvoltat Ŧi implementat programe psihosociale în trei 
mari sectoare: bunĻstare psihosocialĻ în procesele de migraŇie; suport pentru societĻŇile afectate de rĻzboi; 
educaŇie Ĕi integrare culturalĻ.

Contact: OIM Uf! cio 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 


