
Traduzione in albanese

 

PROJEKTI INSERTO

Çfarë është ?  Është një projekt i finacuar nga bashkimi evropian për të mbështetur qytetarët e huaj 
jashtë be-së për të filluar apo për t'u rikthyer në punë.
Qëllimi i këtij projekti është që ti lehtësojë në qasjen e botës së punës. 

Si mund të marrësh pjesë në projektin INSERTO: qytetari i huaj jashtë BE-së duhet të drejtohet 
tek Qendra e Vetme për Pranim INSERTO/Segretariato Sociale dhe të vendosë me operatorët një 
sërë aktivitetesh.

Ku gjendet kjo Qendër e Vetme për Pranim- INSERTO /segretariato sociale:
Rruga Pian d'Ovile 9 -11 Siena
pranë qendrës Poliambulatorio   kati 0

Ditët e hapjes:

të martë     14,30 -17,30 
të mërkurë 9,00 - 12,30
të premte     9,00 - 12,30

Kujt i drejtohet projekti INSERTO?

 qytetarëve të huaj jashtë BE-së 
 qytetarëve të moshës ndërmjet 16 dhe 65 vjeç
 kush ka leje qëndrimi
 kush ka probleme në lidhje me punën

Nuk mund të marë pjesë në këtë projekt kush është me LEJE QËNDRIMMI PËR KËRKESË PËR 
AZIL.
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Çfarë bëhet pranë qendrës së vetme për pranim /segretariato sociale?

1. analizë e gjendjes aktuale;
2. orientim;
3. dhe fillimi i një procesi të ri siç parashikohet nga projekti INSERTO

Rruga për ndjekjen e PROJEKTIT INSERTO:
Në momentin kur qytetari i huaj, përmbush disa kushte dhe vendos të marri pjesë në Projektin 
"INSERTO", do të vihet në kontakt me grupin e profesionistëve që përbëhet nga: një Asistent/e 
Social/e, një Punonjës i Zyrës së Punës, dhe një Ndërmjetës Kulturor Gjuhësor.

 ky grup profesionistësh ndan informacionet personale dhe shoqërore të shtetasit të huaj si 
dhe karrierën e punës së tanishme dhe të mëparshme;

 grupi profesionist përcakton një projekt për fillimin/ rifillimin e punës;
 grupi profesionist monitoron projektin e fillimit / rifillimit të punës dhe kontrollon rezultatet.

SI FUNKSIONON: për të patur një rezultat në INSERTO, qytetari i huaj duhet të lejojë zyrtarisht 
Zyrat dhe Profesionistët e ndryshëm (si ShërbimiN Social, Zyrën e Punësimit, Ndërmjetësuesin 
Gjuhësor Kulturor) që të mund të ndajnë informacionet rreth tij, me qëllim që të mundësohet kjo 
ndihmë sa më mirë.

Kohëzgjatja e projektit është nga  4/6/2018  deri më 31/12/2018

Coordinatore sociale Società della Salute Senese

Dott. Cristina Pasqui
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