INFORMACJE NA TEMAT MOŻLIWOŚCI POMOCY
UCHODŹCOM UKRAIŃSKIM

1. Zbiórka solidarności
Na prośbę Konferencji Episkopatu Włoch rozpoczęto kampanię zbierania funduszy, do
udziału w której wzywa się wszystkie Kościoły lokalne za pośrednictwem diecezjalnych
agencji Caritas.
W Rzymie można przekazywać darowizny na konto pocztowe 001021945793 na konto
Fondazione "Caritas Roma" - ONLUS (Via Casilina Vecchia 19), motyw wpłaty "Sostegno
Ucraina";
przelew bankowy Banco Posta IBAN: IT 50 F 07601 03200 001021945793.

2. Udzielanie gościny
W przypadku przyjęcia "prywatnego" zaleca się koordynację działań z prefekturą, lokalnym
urzędem ds. zdrowia (ASL) i komisariatem policji.
Informacje i pomoc można uzyskać w następujących instytucjach:
CARITAS
numer telefonu (w godz. 8.30-18.00) 06 88815130
adres e-mail: comunitaeterritorio@caritasroma.it.

COMUNE DI ROMA CAPITALE.
Prefettura – Dipartimento della Protezione Civile)
Punkt Operacyjny (w godz. 8.00-20.00)
Emergenza.ucraina@comune.roma.it

–

tel.

800-93.88.73;

adres

e-mail:

PROTEZIONE CIVILE DEL LAZIO
numer telefonu 803555 (czynny 24 godziny na dobę)
- przyjmowanie zgłoszeń, w zależności od dostępności do hoteli i punktów pierwszej
pomocy w całym regionie.

3. Dostęp do opieki zdrowotnej i wszelkich innych form pomocy społecznej i
socjalnej
Aby mieć pełny i swobodny dostęp do opieki zdrowotnej, należy skontaktować się z
bezpłatnym numerem 800118800, pod którym można uzyskać informacje na temat sposobu
uzyskania kodu STP (Straniero Temporaneamente Presente - Cudzoziemiec Czasowo
Obecny), a także wszelkie inne informacje dotyczące opieki zdrowotnej na całym terytorium
regionu.

CARITAS Rzymska na razie NIE ZALECA zbierania żywności, lekarstw i odzieży.

CARITAS poszukuje WOLONTARIUSZY
- którzy znają ukraiński, polski, rumuński, a nawet rosyjski – jako tłumaczy, mediatorów
kulturowych
- osoby, które potrafią uczyć języka włoskiego, będą mogły pomagać kobietom i dzieciom w
integracji w kontekście włoskim;
- osoby, które znają zasady funkcjonowania szkół i urzędów, mogą towarzyszyć uchodźcom
w umieszczaniu dzieci w przedszkolach i szkołach
- najbardziej wykwalifikowane osoby, takie jak lekarze, pracownicy socjalni, psychologowie,
będą mogły zaoferować profesjonalną pomoc

4. Przyjmowanie dzieci ukraińskich
CONADI Italia - Consiglio Nazionale Diritti Infanzia ed Adolescenza zachęca do zgłaszania
dyspozycyjności do przyjęcia pod swój dach dzieci ukraińskich na pewien czas (zastrzega, że
nie ma tu mowy o adopcji) – informacje można znaleźć na stronie:
www.CONADI.it/Ucraina

