
Traduzione in ucraino

 

ПРОЕКТ INSERTO
PROGETTO INSERTO

Що це таке? Це проект, який фінансується європейським союзом для підтримки іноземців, 
які не є членами єс, для вступу або повернення на роботу.
Мета - полегшити доступ до світу роботи.

Як отримати доступ до проекту inserto іноземний громадянин повинен подати заявку у 
вітділ punto unico di accesso inserto \ соціальний секретаріат та узгодити ряд дій з 
операторами.

Де знаходиться вітділ Punto unico di Accesso- INSERTO \ соціальний секретаріат:
Via Pian d'Ovile 9 -11 Siena
 Poliambulatorio   перший поверх

Дні відкриття:

Вівторок     14,30 -17,30 
Середа 9,00 – 12,30
П'ятниця     9,00 – 12,30

Кому адресується проект inserto ?

 Громадянам та громадянкам, які не є членами ЄС
 у віці від 16 до 65 років
 при наявностi дозволу на проживання
 з проблемами щодо їхньої робочої ситуації

Не можуть отримати доступ до послуги всасники дозволу на проживання для прохання про 
надання притулку
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Що робиться у вітділi punto unico di accesso \соціальному секретаріатi ?

1.  Аналіз вашої ситуації
2.  орієнтація
3.  початок шляху, передбаченого проектом INSERTO

Реальний шлях проекту inserto:
Після того, як іноземний громадянин, який володіє необхідними реквізитами, вирішує 
отримати доступ до проекту INSERT, він зв'яжеться з групою фахівців проекту, до складу 
якої входять: соціальний працівник, оператор служби зайнятості та культурний 
лінгвістичний посередник

 група поділяє соціальну та особисту інформацію іноземного громадянина та його 
поточну та попередню кар'єру;

 група визначає проект вступу \ повернення на роботу;
 група відстежує  проект вступу\ повернення на роботу та перевіряє результати.

ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ:  щоб зробити прибутковим проект INSERTО, іноземний громадянин 
повинен офіційно дозволити різним відділенням і професіоналам (таким як соціальна 
служба, центр зайнятості, культурний лінгвістичний посередник) обмінюватися інформацією
на свій  рахунок, що дозволить збудувати шлях спільної допомоги

Тривалість проекту з  4/6/2018  до 31\12\2018

Соціальний координатор Товариства здоров'я Сієни  

Dott. Cristina Pasqui
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