მომსახურების გზამკვლევი

თარჯიმანი:
კონსტანტინე ვეკუა

სარჩევი

იტალიაში შესვლა

გვ. 4

ბინადრობის ნებართვა
მოქალაქეობა
პირადობის მოწმობა
ფისკალური კოდი

ცხოვრება მონოპოლში

გვ. 7

ბინის პოვნა
ბინის შეცვლა

სახლის გამგებლობა

გვ. 8

სამოქალაქო სტატუსის მოწმობის მოთხოვნა

გვ. 9

სხვა და სხვა მოწმობა
ხმის მიცემა
სწავლის კვალიფიკაციის აღიარება

მუშაობა

გვ. 12

სამუშაო მიმართულება
მეწარმედ მუშაობა
მუშის დაცვა
სამუშაო უსაფრთხოება

ჯანდაცვა

გვ. 18

სავალდებულო და ნებაყოფლობითი რეგისტრაცია
როგორ დავრეგისტრირდეთ
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სამედიცინო გადასახადისაგან გათავისუფლება
საოჯახო კონსულტაცია

სწავლა

გვ. 21

ბიბლიოთეკა
ენის კურსები უცხოელთათვის
სკოლები
სასწავლო და საოჯახო მხარდაჭერა

დახმარების მიღება

გვ. 23

ინფორმაცია

გვ. 24

ონლაინ-მომსახურეობების გამოყენება
მონოპოლიში ცხოვრება

სასარგებლო მისამართები

გვ. 49

რუკა
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იტალიაში შემოსვლა

ბინადრობის ნებართვა

ქ. ბარის პრეფექტურა
ემიგრაციის განყოფილება
ჯ. პალატუჩის ქუჩა 4 - ბარი
მთავრობის სასახლე - თავისუფლების
მოედანი 1

უცხოელს მხოლოდ იმ შემთხვევაში
შეუძლია იტალიის ტერიტორიაზე
შემოსვლა, თუკი გააჩნია საკუთარი
წარმომავლობის

სახელმწიფოში

ტელ.: 0805293305 / 0805293194 /

განლაგებული

0805293202 / 0805293111 (ცხელი ხაზი)

საკონსულოს მიერ გაცემული ვიზა

მაილი: urp.prefba@pec.interno.it

ბინადრობის ნებართვის მოთხოვნა
უნდა

მოხდეს

იტალიის

კვესტურასთვის

ბარის კვესტურა

იტალიაში პირველად შემოსვლიდან

ტელ: 0805291111

8 სამუშაო დღის განმავლობაში, რაც

მაილი: urp.quest.ba@pecps.poliziadistato.it

იძლევა

იტალიაში

შეზღუდვებითა

და

გარკვეული
პირობებით

დარჩენის საშუალებას.
განუსაზღვრელი ვადით ბინადრობის უფლების მიღება შესაძლებელია
კვესტურაში განაცხადის წარდგენით:


მინიმუმ 5 წლის ბინადრობის შემდეგ,



მინიმალური შემოსავლისა და შესაბამისი ბინის დადასტურების
შემთხვევაში,



იტალიური ენის ცოდნის დამადასტურებელი ტესტის გავლის
შემდეგ (შეიძება უფასო ონლაინ დარეგისტრირება განყოფილებაში
Test di italiano per stranieri საითზე Sportello Unico Immigrazione di Bari
http://www.prefettura.it/bari/contenuti/79339.htm)
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ბინადრობის ნებართვა განუსაზღვრელი ვადით
ამტკიცებს უცხოელის, თანამცხოვრები მეუღლისა და მცირეწლოვანი
შვილების ქვეყნის ტერიტორიაზე უსაზღვრო ვადით ყოფნას.

მოქალაქეობა
მოქალაქეობა წარმოადგენს პიროვნების ამა თუ იმ სახელმწიფოსადმი
მიკუთვნებულობას, ამ უკანასკნელის მიერ დაწესებული ყველა სამოქალაქო
და პოლიტიკური უფლებისა და მოვალეობის ჩათვლით.
მოქალაქეობა მიიღება:
განაცხადის საფუძველზე
 ქორწინებით, მიმართავს რა ქ. ბარის პრეფექტურას.
 საცხოვრებელ ადგილზე მიწერით რესპუბლიკის პრეზიდენტისადმი
შემდგომ, აუცილებელია ქ. მონოპოლის მერიის სამოქალაქო სტატუსის
ოფისისთვის მიმართვა ფიცის დასადებად და აღსრულების ეტაპზე
გადასასვლელად.

ავტომატურად
სამოქალაქო სტატუსი მონოპოლის მერია
Via Munno (ყოფილი სასამართლო)
ტელ. 0804140.226 - 0804140205

 დაბადების

საფუძველზე

ერთი

იტალიელი

მშობლის

ტერიტორიაზე

სამუშაო განრიგი:

საფუძველზე

ორშაბათი-პარასკევი 8:30 - 12:30

შესრულებისას

ხუთშაბათი 15:30 - 17:30

თუნდაც

მეშვეობით დაბადებული უცხოელი;
 იტალიის

ფაქსი 0804140.227

-

 შვილად

–

აყვანის

იტალიელი

დაბადების
18

წლის

საფუძველზე

მოქალაქის

–

მიერ

ნაშვილები მცირეწლოვანი

იტალიაში დაბადებულ და მცხოვრებ უცხოელი მშობლების შვილს, 18
წლის შესრულებისას და მე-19 წელს შეუძლია მოითხოვოს იტალიის
მოქალაქეობა,

სამოქალაქო

სტატუსის

ოფისში

ნებაყოფლობითი

განაცხადისა და ჩვეულებრივი განცხადების ხელმოწერის მეშვეობით.
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წარსადგენი საბუთები:
 პირადობის მოწმობა
 ბინადრობის უფლება
 საბუთები (სამედიცინო, სასკოლო და ა.შ.), რომლებიც ამტკიცებენ მის
მყოფობას

იტალიის

ტერიტორიაზე

იმ

შემთხვევაში, თუ არცერთ

რეესტრში არ ყოფილა დარეგისტრირებული დაბადების, თუ ცხოვრების
პირველი წლების განმავლობაში.
შედეგად, აუცილებელი იქნება ქვითრის გადახდა.

პირადობის მოწმობა
პირადობის მოწმობის მისაღებად მიმართეთ:
რეესტრის ოფისი - ქ. მონოპოლის მერია
Via Munno (ყოფილი სასამართლო)
ტელ. 0804140.251 - 0804140.250 - 0804140.252 - 0804140.255
ფაქსი 0804140.252
სამუშაო განრიგი: ორშაბათიდან პარასკევამდე 8:30 - 12:30 / ხუთშაბათი
15:30 - 17:30

ფისკალური კოდი
ფისკალური კოდი საჭიროა იტალიის ტერიტორიაზე მოსახლე მოქალაქის
საიდენტიფიკაციოდ

მხოლოდ

საგადასახადო

და

ადმინისტრაციული

მიზნებისათვის, რომელიც გაიცემა:
შემოსავლების სააგენტო - ქ. მონოპოლის
განყოფილება
Via G. Munno, 6
ტელ.: 0808876.714
სამუშაო

განრიგი:

სამშაბათი

და

ხუთშაბათი 8:30 - 12:30 / 14:45 - 16:45

წყარო: ემიგრაციის კანონთა კორპუსი – საკანონმდებლო დადგენილება n° 286/1998, განახლებული n. 161/2014 კანონის
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ცვლილებათა საფუძველზე .
ქ. ბარის პრეფექტურა - ემიგრაციის ოფისი
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ქ. მონოპოლიში ცხოვრება

ბინის პოვნა
საცხოვრებლად:
 უძრავი ქონების სააგენტო
დასასვენებლად:
 “Puglia Promozione”-ს ტურისტული ოფისი, გარიბალდის ქუჩა 10, ტელ.
0804140.264
 ონლაინ განცხადებების დაფა საითზე www.comune.monopoli.ba.it

ბინის შეცვლა
 რეესტრის
რეესტრის ოფისი - ქ. მონოპოლის
მერია

ქალაქში,

რეგისტრაცია
ან

სხვა

იგივე

ქალაქიდან

შეცვლილი საცხოვრებელის შესახებ

Via Munno (ყოფილი სასამართლო)

 რეესტრის რეგისტრაცია უცხოეთის

ტელ. 0804140.251 - 0804140.250
0804140.252 - 0804140.255

საცხოვრებლიდან

ფაქსი 0804140.252

შესახებ
 გადასვლის გამო საცხოვრებლის

სამუშაო განრიგი:
ორშაბათიდან პარასკევამდე

გადმოსვლის

8:30 -

12:30
ხუთშაბათი 15:30 - 17:30

რეგისტრაციის გაუქმება
 ემიგრანტის საცხოვრებლის შესახებ
განცხადების

რეესტრის

ბარათის

განახლება.
საცხოვრებელი ქირის და/ან შენატანების გადასახდელი დახმარების შესახებ
ინფორმაციისათვის მიმართეთ:
განსახლების პოლიტიკის სამსახური - ქ. მონოპოლის მერია
Palazzo San Giuseppe, Vico Acquaviva 19 (2° სართული)
ტელ. 0804140.375 - 0804140.384

7

ბინის გამგებლობა

 ელექტროენერგიის ჩართვა: ცხელი ხაზი 800 900 700
 გაზის ჩართვა: ცხელი ხაზი 800.900.999
 წყლის ჩართვა: ცხელი ხაზი 800 735735
 ნაგვის მოგროვება: მიმართეთ საითზე შესაბამის განყოფილებას
www.comune.monopoli.ba.it, ან URP (საზოგადოებასთან
ურთიერთობის სამსახური)
საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური - ქ. მონოპოლის მერია
Palazzo di Città, Via Garibaldi, 8 (P.t.)
ცხელი ხაზი 800253735
ტელ. 0804140.266
ფაქსი 0809373685
სამუშაო განრიგი:
ორშაბათიდან პარასკევამდე 9:00 - 12:00 ხუთშაბათი 15:00 - 19:00

 გადასახადების გადახდა (TARI, TASI): მერიის მიერ დაწესებული
გადასახადებისთვის, რომლებიც თთოეულმა პირმა უნდა
გადაიხადოს, მიმართეთ:
საგადასახადო სამსახური - ქ. მონოპოლის მერია
ეინაუდის ქუჩა
ტელ. 0804140.325 - ფაქსი 0804140.327
სამუშაო განრიგი: ორშაბათიდან პარასკევამდე 9.30 - 12.30
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სამოქალაქო სტატუსის შესახებ მოწმობების მოთხოვნა

სხვა და სხვა მოწმობება
რეესტრის ოფისი - ქ. მონოპოლის სამსახური
Via Munno (ყოფილი სასამართლო)
ტელ. 0804140.251 - 0804140.250 - 0804140.252 - 0804140.255
ფაქსი 0804140.252
სამუშაო განრიგი: ორშაბათიდან პარასკევამდე 8:30 - 12:30 / ხუთშაბათი 15:30 - 17:30



ევროკავშირის მოქალაქეებისათვის ბინადრობის მოწმობის გაცემა



მუდმივი ბინადრობის მოწმობის გაცემა ქვეყნის ტერიტორიაზე 5 წლის
განმავლობაში უწყვეტად მობინადრე მოქალაქისათვის



ნოტარიული აქტი



ხელმოწერის დამოწმება



ზოგადი მოწმობა (ერთობლივი + ოჯახური მდგომარეობა)



პირადი მონაცემების მოწმობა + უცხოეთში მცხოვრები იტალიელების
რეესტრის ოჯახური მდგომარეობა (A.I.R.E.)



უცხოეთში

მცხოვრები

იტალიელების

რეესტრის

(A.I.R.E.)

საცხოვრებელი საერთო მოწმობა


მოქალაქეობის მოწმობა



იტალიის მოქალაქეობის შეძენა, დაკარგვა, ხელახალი მოპოვება

მიმართეთ სამოქალაქო სამსახურს:
სამოქალაქო მდგომარეობა - ამომრჩევლების ოფისი
ქ. მონოპოლის მერია
Via Munno (ყოფილი სასამართლო) ტელ. 0804140.226 - 0804140214
ფაქსი 0804140.227
სამუშაო განრიგი:
ორშაბათიდან პარასკევამდე 8:30 - 12:30 / ხუთშაბათი 15:30 - 17:30
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დაბადების მოწმობა



გარდაცვალების მოწმობა



ქორწინების გამოქვეყნება



სამოქალაქო ქორწინების აღნიშვნა



განქორწინების, ან შეთანხმებული განქორწინების ხელშეკრულება
სამოქალაქო მდგომარეობის თანამშრომლის წინაშე



დაკრძალვის ავტორიზაცია



გვამის გადასვენების ავტორიზაცია



კრემაციის, გაბნევის, ნაცრის მინდობის ავტორიზაცია



სერთიფიკაციის ისტორიის გაცემა

ხმის მიცემა
ამომრჩევლის ბილეთის გაცემა:
არჩევნების სამსახური - ქ. მონოპოლის მერია
Via Munno (ყოფილი სასამართლო)
ტელ. 0804140.214 - 0804140.238
ფაქსი 0809303171
სამუშაო განრიგი: ორშაბათიდან პარასკევამდე 8:30 - 12:30 / ხუთშაბათი 15:30 - 17.30

არჩევნებში მონაწილეობის უფლება გააჩნია იტალიის მოქალაქეობის მქონე
ნებისმიერ სრულწლოვანს. სენატის არჩევნებში მონაწილეობა შეუძლიათ
მხოლოდ 25 წელს მიღწეულებს. იტალიაში მცხოვრებ ევროკავშირის სხვა
ქვეყნების მოქალაქეებს აქვთ ევროპარლამენტისა და ადმინისტრაციულ
არჩევნებში მონაწილეობის უფლება იმ პირობით, თუ განცხადებით
მიმართეს თავიანთი საცხოვრებელი ქალაქის მერს არჩევნებამდე 90 დღით
ადრე პირველ შემთხვევაში და 40 დღით ადრე მეორე შემთხვევაში.

სასწავლო ხარისხის აღიარება
პულიის რეგიონალური სასკოლო სამსახური (U.S.R. Puglia) - ბარი
კასტრომედიანოს ქუჩა 123
საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური ტელ. 080 55.06.243
ცხელი ხაზი. Tel. 080 55.06.111
direzione-puglia@istruzione.it
drpu@postacert.istruzione.it
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თანაბარმნიშვნელობა წარმოადგენს პროცედურას, რომლის მეშვეობითაც
სასკოლო

ორგანო

ყველა

იურიდიული

შედეგის

გათვალისწინებით

განსაზღვრავს უცხოეთში მიღებული სასწავლო ხარისხის იტალიაში
არსებულთან შესაბამისობას.
1° და 2° ხარისხის დიპლომებს კურირებს რეგიონალური სასკოლო ორგანო.
აკადემიურ ხარისხებს კი სასწავლო უნივერსიტეტი.
თანაბარმნიშვნელობის მოსაპოვებლად საჭიროა თანაბარმნიშვნელობის
შესაბამისი მოდულის (modello EQ.a.) წარდგენა.

შესაბამისობა:
ევროკავშირის მოქალაქისა და მის
Ufficio P.P.A. Servizio Reclutamento - რომი
ვიტორიო ემანუელეს II გამზირი, 116
ტელ. 06.6899.7563 - 06.6899.7453 06.6899.7470
servizioreclutamento@funzionepubblica.it

მიერ განსაზღვრულ კონკურსის
განაცხადში

მოთხოვნილი

მონაწილეობის

უცხოური

სწავლების

ხარისხის

იტალიურთან
იძლევა

შესაბამისობა

მოცემულ

კონკურსში

კონკრეტულ

მონაწილეობის

საშუალებას იტალიური ხარისხის
გაცემის გარეშე.
უცხოეთში მიღებული სასწავლო ხარისხის შესაბამისობის შეფასებაზე
პასუხისმგებელი დაწესებულებაა მინისტრთა საბჭოს პრეზიდიუმი საჯარო სამსახურის დეპარტამენტი
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მუშაობა

სამუშაო პროფილი
დასაქმების ცენტრი
დასაქმების ცენტრი - ქ. მონოპოლის
მერია

უზრუნველყოფს მოთხოვნისა და
შეთავაზების თანხვედრას. მისი

Via O. Fiume, 10-12

ფუნქციაა:

ტელ.: 0809301324
სამუშაო განრიგი: ორშაბათიდან



ორიენტირება

პარასკევამდე 09.00-12.00



მიღება

სამშაბათი და ხუთშაბათი 15.30-17.00



განათლება და სტაჟირება



ბაზრის ანალიზი



სხვა და სხვა საჯარო, თუ კერძო

www.centroimpiego.it

დაწესებულებასთან
თანამშრომლობა.
მოცემულ დაწესებულებაში რეგისტრაციის მსურველმა უცხოელებმა უნდა
წარმოადგინონ

მოქმედი

პირადობის

დამადასტურებელი

საბუთი,

ფისკალური კოდი და მოქმედი ბინადრობის უფლება. რეგისტრაციისათვის
საჭიროა იყოთ 16 წლის და დასაქმებული, ან უმუშევარი მოქალაქე.
დარეგისტრირებული უცხოელებისათვის შესაძლებელია დასაქმებული
მდგომარეობის მიღწევა პირადობის დამადასტურებელი საბუთისა და
ბინადრობის უფლების წარდგენის საფუძველზე.
ემიგრაციის სამსახური წარმოადგენს დასაქმების ცენტრის დამატებით
სერვისს, რომელიც უზრუნველყოფს საბუთებისა და სამუშაოსათვის
საჭირო ინფორმაციის მიწოდებას.
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Informagiovani - ქ. მონოპოლის მერია

სამუშაო განცხადებებისა და

გარიბალდის ქუჩა, 8

კონკურსებისათვის: გაეცანით

ტელ. 0802462513

ინფორმაჯოვანის საითზე

ფაქსი 0809373685

განთავსებულ განცხადებებს

სამუშაო განრიგი : ორშაბათი 9.00 - 12.00

www.comune.monopoli.ba.it ან

სამშაბათი და პარასკევი 16.00 - 19.00

მიმართეთ ქალაქის
ინფორმაჯოვანის ოფისს.

3წყარო: დასაქმების ცენტრი - მონოპოლი
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მეწარმედ მუშაობა
სამეწარმეო საქმიანობის დასაწყებად:
სამეწარმეო საქმიანობის ოფისი - ქ. მონოპოლის მერია
Palazzo di Città, Via Garibaldi 6 - (P.t.)
ტელ. 0804140.244 - 0804140.263 - 0804140.256
ფაქსი 0804140.268
სამუშაო განრიგი: ორშაბათი, სამშაბათი და ხუთშაბათი 9:00 - 12:00/ხუთშაბათი 15:30 - 18:30



სამეზობლო კომერცია



საშუალო და დიდი გასაყიდი სტრუქტურები



გაყიდვის სპეციალური ფორმები



დალაქები და კოსმეტოლოგები



კერძო წრეები



საცხობები



სამიწათმოქმედო მეწარმეები



საკვებისა და სასმელის მიწოდება



ჟურნალ-გაზეთების გაყიდვა



ბინების გაქირავება



ბიზნეს სააგენტოები



ბარი და რესტორაცია



მცირე სასტუმროები



დღეობები, ლუნა-პარკები, ცირკი, მოგზაური წარმოდგენები



სათამაშო აპარატების დამონტაჟება



ბაზრობაზე მონაწილეობა

ვაჭრობისათვის მოძრავ და საჯარო ადგილებში:
ვაჭრობის ოფისი - ქ. მონოპოლის მერია
Palazzo di Città, Via Garibaldi 6 - (P.t.)
ტელ. 0804140.261- 0804140.265
ფაქსი 0804140.268
სამუშაო განრიგი: ორშაბათი, სამშაბათი და ხუთშაბათი 9:00 - 12:00 / ხუთშაბათი 15:30 -14
18:30

სახელოსნო საწარმოების რეესტრში დარეგისტრირება:
პროვინციის სავაჭრო პალატა
მონოპოლის ფილიალი
Via Canonico del Drago n. 44
ტელ. 080.2174651 - 0802174652 - 0802174653 - 0802174654
ფაქსი 080.2174650

ქ.

მონოპოლის

თავისუფალი

თანამშრომლების

ღია

პროფესიონალებისა

და

ეკონომიკის

ნუსხაში დარეგისტრირება: გაეცანით

საჯარო

სამუშაოებს საითზე www.comune.monopoli.ba.it.
ქ.

მონოპოლის

მერიის

განცხადებებისა

და

კონკურსებში
კონკურსების

მონაწილეობა:

გაეცანით

განყოფილებას

საითზე

www.comune.monopoli.ba.it, საჯარო მართვის ელექტრონულ ბაზარში (MePA)
რეგისტრაციით.
საჯარო მართვის ელექტრონული ბაზარი (MePA)
ესაა

ციფრული

დარეგისტრირება,
განცხადებების

ბაზარი,
რათა

რომელზედაც

საჯარო

მიხედვით

აუცილებელია

ადმინისტრაციამ

შეძლოს

შესაბამისი

კომპანიების

მიერ

შემოთავაზებული ქონებისა და სერვისის მოძიება, შედარება და
საკუთრების შეძენა. გაეცანით საითს: www.acquistinretepa.it.

მ
უშის დაცვა
სოციალური უზრუნველყოფის ეროვნული ინსტიტუტი (INPS)
ქ. მონოპოლის წარმოების სააგენტო
ვიტორიო ვენეტოს 62
ცხელი ხაზი: 0039 - 0804183711 / საკონტაქტო ცენტრი: 803164
direzione.agenzia.monopoli@postacert.inps.gov.it
სამუშაო განრიგი: ორშაბათი, სამშაბათი, ოთხშაბათი და პარასკევი 8.30 - 12.00

15

ემიგრანტები ვალდებულები არიან, გაიარონ რეგისტრაცია სოციალური
უზრუნველყოფის ეროვნულ ინსტიტუტში (INPS) იმ მომენტიდან, როდესაც

სამუშაოზე

უნდა

იქნან

აყვანილები,

ან

ავტონომიური საქმიანობის

დაწყებისას.
ევროკავშირის მოქალაქეები:
სამუშაო სამყაროში შესასვლელად ევროკავშირის მოქალაქე, თუ ემიგრანტი
საჭიროა ფლობდეს:


ფისკალურ კოდს



3 თვეზე აღმატებულ ბინადრობის დამამტკიცებელ მოწმობას, რომელიც
ცვლის ძველ „ბინადრობის ბარათს“.

ემიგრანტები:
უნდა ფლობდნენ:


ვიზა და პასპორტს



ბინადრობის უფლებას

ეკონომიკური დახასიათება
უცხოელ

მუშებს

უფლებები;

გააჩნიათ

შეუძლიათ

დამტკიცებული

იტალიელი

გამოიყენონ

უფლებები

მაშინაც

მოქალაქეების

იტალიური
კი,

თუკი

იდენტური

ბრძანებულებით

მუშის

წარმოშობის

ქვეყანასთან არაა გაფორმებული უსაფრთხოების კონვენცია.
სოციალური
ემიგრანტს

უზრუნველყოფის
გააჩნია

იგივე

ეროვნულ

საპენსიო

ინსტიტუტში

დაზღვეულ

მახასიათებლები,

რომლებიც

გათვალისწინებულია იტალიელი მუშებისთვის:


ასაკობრივი პენსია



ასაკობრივი პენსია 2011 წლამდე



წინასწარი პენსია



პენსია სტაჟის მიხედვით
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ინვალიდობის პენსია



უუნარობის რიგითი დახმარება



სოციალური დახმარება



შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების პენსია და უნარები

შემოსავლების შესაბამისი ეკონომიკური დახმარებაა:


ემიგრანტი

მუშებისათვის

საოჯახო

დახმარება:

დახმარება

ოჯახებისათვის, რომელსაც გააჩნია კანონის მიერ ყოველწლიურად
დადგენილი ნორმის ქვეშ არსებული შემოსავალი; გათვალისწინებულია
ემიგრანტი მუშებისათვის:
-

იტალიაში მცხოვრები ნათესავებისთვის

-

უცხოეთში მცხოვრები ნათესავებისთვის იმ შემთხვევაში, თუკი
ემიგრანტის წარმოშობის ქვეყანას იტალიასთან გააჩნია ოჯახთან
დაკავშირებული კონვენცია.

-

უცხოეთში მცხოვრები ნათესავებისათვის იმ შემთხვევაში, თუკი
უცხოელ მუშას იტალიაში გააჩნია ლეგალური ბინადრობა და
ემორჩილება

ევროკავშირის

მინიმუმ

ორი

სახელმწიფოს

სოციალური უსაფრთხოების სისტემას
-

პოლიტიკური ემიგრანტი უცხოელი მოქალაქეებისათვის

სამშობლოში

საბოლოო

დაბრუნების

შემთხვევაში

სეზონური

სამუშაოებისაგან განსხვავებული ხელშეკრულების მქონე უცხოელი მუშა
ინარჩუნებს იტალიაში მიღებული სოციალური უსაფრთხოების უფლებებს
და შეუძლია გამოიყენოს მოცემული უფლებები მაშინაც, თუკი მისი
წარმოშობის

ქვეყანას

იტალიასთან

არ

აქვს

დადებული

ორმხრივი

ხელშეკრულება.

რეპატრიაციის ფონდი
რეპატრიაციის ფონდი დაფუძნებულ იქნა სოციალური უზრუნველყოფის
ეროვნული

ინსტიტუტის

(INPS)

ფარგლებში

იმ

მიზნით,

რომ

განსაზღვრული მონაცემების წარმდგენი უცხოელი მუშა უზრუნველყოფილ
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ყოფილიყო

აუცილებელი

ეკონომიკური

საშუალებებით

სამშობლოში

დასაბრუნებლად.
სოციალური უზრუნველყოფის ეროვნული ინსტიტუტი (INPS)

საკუთარ

თავზე იღებს სამშობლოში დასაბრუნებელი შესაბამისი ტრანსპორტის
ბილეთის საფასურის გადახდის ვადებულებას.
აღნიშნული მომსახურების მისაღებად დაინტერესებულმა პირმა შესაბამისი
განცხადება უნდა წარმოადგინოს ერთ-ერთი შემდგომი საშუალებით:
•

საითი - www.inps.it ონლაინ მომსახურეობა – სერვისი მოქალაქისთვის –
განაცხადის გაგზავნა შემოსავლების შესაბამისად – უცხოელი მუშის
რეპატრიაცია

•

ტელეფონი - საქალაქო ტელეფონიდან უფასო ნომერთან 803164
ინტეგრირებული საკონტაქტო ცენტრისათვის ან ნომერზე 06164164
დარეკვა

•

პატრონაჟის

დაწესებულებები,

ან

ინსტიტუტის

მიერ

ავტორიზირებული შუამავლები
იგივე ფონდი უზრუნველყოფს იტალიაში გარდაცვლილი უცხოელი
მუშების გვამის რეპატრიაციას სამშობლოში ფონდის ჩარევისათვის საჭირო
პირობების არსებობის შემთხვევაში. განცხადების წარდგენა მხოლოდ
ტელემატიკურად ხდება.

წყარო: სოციალური უზრუნველყოფის ეროვნული ინსტიტუტი (INPS) – ქ. მონოპოლის სააგენტო i

4
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სამუშაო უსაფრთხოება
სამუშაოზე დაზიანების საწინააღმდეგო დაზღვევის ეროვნული ინსტიტუტი (INAIL) - ქ.
მონოპოლის ტერიტორიული ფილიალი
ვიტორიო ვენეტოს 62
ტელ.: 080 9302211
monopoli@inail.it / monopoli@postacert.inail.it
სამუშაო განრიგი: მუშები და კომპანიები: ორშაბათიდან პარასკევამდე 8:30-12:00 / ხუთშაბათი

სამუშაოზე დაზიანების საწინააღმდეგო დაზღვევის ეროვნული ინსტიტუტი (INAIL)
უზრუნველყოფს ეკონომიკურ და სამედიცინო მომსახურეობას პროფესიული
დაზიანებებისა და ავადმყოფობების შემთხვევაში და კავდება:
-

მუშის დაცვით

-

სამედიცინო მოწმობებით

დაზიანება ეწოდება დროებით უუნარობას, რომელიც იწვევს სამუშაოს გაცდენას
სამი დღეზე მეტი დროის განმავლობაში.
განცხადება დაზიანების შესახებ
დაზიანების შესახებ განცხადებისთვის საჭიროა შემდეგი სახის პროცედურა:
 აცნობეთ დამსაქმებელს
 გამოცხადდით სამუშაოზე დაზიანების საწინააღმდეგო დაზღვევის ეროვნული
ინსტიტუტის ფილიალში სამედიცინო-სასამართლო მოწმობებისათვის
 სამედიცინო მოწმობა გააცანით დამსაქმებელს
მუშებს

დახმარების

მოთხოვნა

პატრონატებისგან

შეუძლიათ,

რომლებიც

დაშავებულ მუშებზე სრულიად უფასოდ იჩენენ მზრუნველობას.
თუკი არ ხართ დაზღვეულები, მაინც გაგაჩნიათ უფლება სამუშაოზე დაზიანების
საწინააღმდეგო დაზღვევის ეროვნული ინსტიტუტის მომსახურეობაზე.
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Fonte: INAIL – Sede territoriale di Monopoli

5

ჯანდაცვა

ეროვნული ჯანდაცვის მომსახურეობა ევროკავშირის, თუ სხვა ქვეყნების
უცხოელ მოქალაქეებს აძლევს სამედიცინო დახმარების გამოყენების
გარანტიას.

Day Hospital San Camillo:

ASL - ქ. მონოპოლი

Viale Aldo Moro, 102

ცხელი ხაზი: 080 4149111

080.41.49.111

პირველი დახმარება: 118 / 080.4149212
კარდიოლოგიური ინტენსიური
თერაპიის განყოფილება (UTIC): 080.4149025
სასწრაფო სამედიცინო სამსახური: 080.4149248

სავალდებულო და ნებაყოფლობითი რეგისტრაცია
ეროვნულ ჯანდაცვის მომსახურეობაში (SSN) რეგისტრაცია უცხოელთათვის
შესაძლოა

სავალდებულო

დახმარება

ნათესავებზეც

იყოს,

ან

ვრცელდება

ნებაყოფლობითი.
იტალიაში

სამედიცინო
რეგულარული

ბინადრობის შემთხვევაში.
სავალდებულოა მათთვის:


ვისაც რეგულარული ბინადრობა და ლეგალურად მოწესრიგებული
სამუშაო, ან კერძო საქმიანობა გააჩნია, ან დარეგისტრირებულია
დასაქმების ცენტრის ნუსხაში;



ვისაც რეგულარული ბინადრობა გააჩნია, ან განაცხადი შეიტანა
ბინადრობის მოწმობის ტიპის განახლებაზე, დასაქმებისთვის, კერძო
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მეწარმეობისთვის,

ოჯახური

მოტივებით,

თავშესაფრისთვის,

მოსალოდნელი

პოლიტიკური

შვილად

აყვანისთვის,

რწმუნებისთვის, მოქალაქეობის მისაღებად.
ნებაყოფლობითია მათთვის, ვისაც გააჩნია ექვს თვეზე უფრო ხანგრძლივი
ვადით

მოქმედი

ბინადრობის

მოწმობა

და

განეკუთვნება

შემდეგ

კატეგორიებს:


სტუდენტები



სასულიერო პირები



ბინადრობის მოწმობის მქონენი საარჩევნო ბინადრობით



იტალიაში

მოქმედი

საერთაშორისო

ორგანიზაციების

უცხოელი

თანამშრომლები, დიპლომატიურ წარმომადგენლობებსა და საკონსულო
ოფისებში აკრედიტირებული პერსონალი, მკვლევარები


მოხალისეთა პროგრამებში მონაწილე უცხოელებისთვის

ეროვნული

ჯანდაცვის

სისტემა

უზრუნველყოფს

დახმარებას

ასევე

მათთვის, ვისაც არ გააჩნია რეგულარული ბინადრობა:


პირველადი სამედიცინო დახმარება



გადაუდებელი,

თუ

არასავალდებულო

ჰოსპიტალიზაცია

და

ერთდღიანი შემოწმება


სასწრაფო, ან თუნდაც მნიშვნელოვანი საოპერაციო მკურნალობები და
ჰოსპიტალიზაცია ხანგრძლივი ავადმყოფობების, თუ დაზიანების
შემთხვევაში



სასწრაფო მკურნალობა, პირველადი დახმარება, ჰოსპიტალიზირება

აღნიშნული დახმარების მისაღებად უცხოელმა დღიურ ჰოსპიტალში უნდა
მოითხოვოს დროებით მობინადრე უცხოელის ბილეთი (S.T.P.), რომელიც
მოქმედი და განახლებადია 6 თვის განმავლობაში, განაცხადოს უნდა რა
ზოგადი მონაცემებისა და არასაკმარისი ეკონომიკური რესურსების შესახებ.
ეროვნულ ჯანდაცვის სისტემაში დარეგისტრირება ითვალისწინებს 4
კრედიტის აღიარებას ინტეგრაციული ხელშეკრულებისათვის.
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ინტეგრაციული ხელშეკრულება
ინტეგრაციული ხელშეკრულება ეხება 16 წელს გადაცილებულ ყველა
უცხოელ მოქალაქეს, რომელიც პირველად შემოდის იტალიაში. იგი
იდება საემიგრაციო სამსახურში, ან კვესტურაში მინიმუმ ერთწლიანი
ბინადრობის უფლების მოთხოვნის დროს. უცხოელ მოქალაქეს ენიჭება
16 კრედიტი, რომლის გაზრდას შესაძლებელია განათლების კურსებით,
ენის

ცოდნით,

სამედიცინო

დახმარებაში

რეგისტრაციით,

ბინის

ქირაობით, ან სახლის შეძენით. იტალიაში დასარჩენად ორი წლის
განმავლობაში უნდა მიაღწიოს 30 კრედიტს.

როგორ დავრეგისტრირდეთ
რეგისტრაციის

გასავლელად

საჭიროა

მიმართოთ

მოცემული

საცხოვრებელი ქალაქის ადგილობრივი ჯანდაცვის კომპანიას.
დღიურ ჰოსპიტალში შესაძლებელია

რეგისტრაციის

გავლა

შემდეგი

საბუთების წარდგენით:


პირადობის მოწმობა



ბინადრობის უფლება



ფისკალური კოდი



მოცემული მომენტის საცხოვრებელი მისამართის დამადასტურებელი
დოკუმენტაცია

ზოგიერთ

შემთხვევაში,

სამმართველოები

ითხოვენ

სარეგისტრაციო

განაცხადზე თანდართულ სხვა დამატებით საბუთებს.

სამედიცინო გადასახადისაგან გათავისუფლება
შემოსავლების, უუნარობის, პათოლოგიის, ან სხვა მიზეზის მიხედვით
გათვალისწინებულია
გათავისუფლება.

თუკი

სპეციალური
გაგაჩნიათ

ვიზიტის
მოცემული

გადასახადისგან
უფლებამოსილება,

ავტომატურად მოხდება თქვენი გათავისუფლებულთა რიგებში ჩაწერა, ან
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მიმართეთ საოჯახო ექიმს ინფორმაციის მისაღებად.
სამედიცინო ბილეთზე აღინიშნება გათავისუფლების კოდი, რომელიც
წარდგენილ უნდა იქნეს ვიზიტის დანიშნულებისა და „განსაკუთრებული“
პრეპარატების შემთხვევაში.

საოჯახო კონსულტაცია
საოჯახო კონსულტაცია, რომელიც განლაგებულია დღიურ ჰოსპიტალში,
ემსახურება

ოჯახს,

ფარგლებში

წყვილებს,

მომუშავე

ქალსა

პერსონალს

და

არასრულწლოვანებს.

მიეკუთვნებიან:

მის

ფსიქოლოგი,

სოციალური თანამშრომელი, პედაგოგი, გინეკოლოგი, ექთანი.
მისი ფუნქციაა:
 მშობიარობისთვის მზადება
საოჯახო კონსულტაცია -ქ. მონოპოლი
ალდო მოროს 102
ტელ.: 080 4149443
consultorio.monopoli@asl.bari.it

სამუშაო განრიგი:
ორშაბათიდან პარასკევამდე 08.30-12.30
სამშაბათი და პარასკევი 16.00 - 18.00

 მშობიარობასთან

დაკავშირებული

პრევენცია და/ან ხელშეწყობა
 გინეკოლოგიური კონსულტაცია და
ვიზიტები
 ყელისა და საშვილოსნოს სიმსივნის
პრევენციისათვის პაპ-ტესტი
 ნათესავისთვის
მინდობის

მცირეწლოვანების
ფსიქო-სოციალური

შეფასება ქ. ბარის სასამართლოს
მოთხოვნის საფუძველზე
მოცემული მომსახურეობების გამოსაყენებლად საკმარისია ყველანაირი
საფასურისგან თავისუფალი ერთი სპონტანური მოთხოვნა.

წყარო: საემიგრაციო ერთიანი ტესტი – განახლებული საკანონმდებლო n° 286/1998 დეკრეტი n. 161/2014 კანონის

6

ცვლილებებით. საოჯახო კონსულტანტების დაწესებულება - კანონი 02/07/1975 n. 405. საოჯახო კონსულტაცია - ქ.
მონოპოლი
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სწავლა

ბიბლიოთეკა
ქალაქის ბიბლიოთეკა - ქ. მონოპოლის მერია
Palazzo Rendella, Piazza Garibaldi, (P.t.)
ტელ. 0809303.039
ფაქსი 0809303.119
სამუშაო განრიგი:
ორშაბათიდან პარასკევამდე: 8:30 - 13:30 / 16:00 - 18:30

ბიბლიოთეკაში შესაძლებელია ადგილობრივი ისტორიის, საბავშვო და
მოზარდთათვის წიგნებისა და ინტერნეტის 13 წერტილის უფასოდ
გამოყენება.
ქალაქის ახალი ბიბლიოთეკა, რომლის გახსნაც გათვალისწინებულია 2016
წლისთვის, იქნება წიგნებსა და ტექნოლოგიას შორის შეხვედრის ადგილი
ნებისმიერი ასაკისა და წარმოშობის მოქალაქისათვი; ასევე, შესაძლებელი
იქნება მუსიკის მოსმენა და სხვა და სხვა ინფორმატიკული აპლიკაციების
(iTunes, Amazon,…) გამოყენება, წასაკითხად და/ან სხვა და სხვა ენაზე
წიგნების ფართო არჩევანის მოსასმენად.

ენის კურსები უცხოელებისათვის
იტალიური ენის უფასო კურსებისათვის მიმართეთ:
„გალილეო გალილეის“ სახელობის 1 ხარისხის საშუალო განათლების ინსტიტუტი.
მუდმივი ტერიტორიული ცენტრი
Via Europa Libera 3
ტელ. 0804136.144
ფაქსი 080 8872073
სამუშაო განრიგი: ორშაბათიდან შაბათამდე 9:00 – 12:00
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სკოლები:

გაეცანით

შესაბამის

ნაწილს

საითზე

www.comune.monopoli.ba.it

დახმარება სწავლისთვის და ოჯახებისთვის
სასკოლო ტრანსპორტის, სასადილოსა და სასწავლო სახელმძღვანელოების
ტალონის მისაღებად:
საჯარო განათლების ოფისი - ქ. მონოპოლის მერია
Palazzo San Giuseppe, Vico Acquaviva 19 (1° სართული)
ტელ. 0804140.355 - 0804140.367 - 0804140.372
ფაქსი 080742244
სამუშაო განრიგი: ორშაბათი, ხუთშაბათი, პარასკევი 8:30 - 11:30
ხუთშაბათი 15:30 -18:00
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დახმარების მიღება

დახმარება და მხარდაჭერა იმ პრობლემებისა და სირთულეებისათვის,
რომლებიც ეხებიან:
 ბავშვებს
ქ.

მონოპოლის

მერიის

სოციალური

 მოზარდებს

სამსახური

 მოხუცებს

Palazzo San Giuseppe, Vico Acquaviva 19 (2° piano)

 შეზღუდული უნარების მქონე

Tel. 0804140.394

 დამოკიდებულებებს
 სიღარიბეს

საერთო საცხოვრებელი
პირველადი ღამისთევით მასპინძლობის ადგილი.

კარიტასის საერთო საცხოვრებელი- მონოპოლი
Via Kennedy n.10, 7/7 დღის განმავლობაში ღია
შესვლა: 20,00 - 22,00 სთ
გამოსვლა: 07,00 - 9,30 სთ შემდგომი დღის დილას

საცხოვრებელი საჭიროების შემთხვევაში პირმა, ან ოჯახმა მომსახურების
გამოსაყენებლად უნდა მიმართოს ქ. მონოპოლის მერიის სოციალურ
სამსახურს.
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სოციალური სასადილო

სოციალური სასადილო U.N.I.T.A.L.S.I - მონოპოლი
via F. Palasciano, angolo via Meucci, Viale delle Rimembranze-ს უკან
სამუშაო განრიგი:
ორშაბათიდან პარასკევამდე 12:30 - 15:00

სთავაზობს ცხელ კერძებს ყველაზე გაჭირვებულებს და დამატებით იძლევა
სავახშმო პაკეტს.
საცხოვრებელი საჭიროების შემთხვევაში პირმა, ან ოჯახმა მომსახურების
გამოსაყენებლად უნდა მიმართოს ქ. მონოპოლის მერიის სოციალურ
სამსახურს.
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ინფორმაცია

მომსახურეობების,

დაწესებულებების,

წარმართვისა

მოქმედებისთვის

და

მერიის
საჭირო

ყველა

სერვისის

ინფორმაციებისა

და

დახმარებისათვის შეგიძლიათ მიმართოთ:
საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური (URP) - ქ.
მონოპოლის მერია
Palazzo di Città, Via Garibaldi, 8 (P.t.)
ცხელი ხაზი 800253735
ტელ. 0804140.266
ფაქსი 0809373685
სამუშაო განრიგი:
ორშაბათიდან პარასკევამდე 9:00 - 12:00

ონლაინ მომსახურების გამოყენება
ქსელური საზოგადოების რიგებში შესასვლელად, ონლაინ მომსახურეობის
გამოსაყენებლად,

დროის

ეკონომიით

საბუთების

დამზადების

დასაჩქარებლად, საჯარო ინტერნეტ-პორტალების გასაცნობად მიმართეთ
საითს www.comune.monopoli.ba.it

ქ. მონოპოლიში ცხოვრება


ყველა

ინფორმაცია

ხელოვნებასთან

და

კულტურასთან,

მერიის

განცხადებების დაფაზე გამოქვეყნებულ ასოციაციებთან, ეკლესიებთან
და საკულტო ადგილებთან, კინოთეატრებთან, საბავშვო ადგილებთან,
სპორტულ დანადგარებთან, ღონისძიებებთან, თავისუფალ დროსთან,
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სახალხო

უნივერსიტეტთან,

ტრანსპორტთან

და

გამოფენებთან

და

ინფრასტრუქტურასთან

ბაზრობებთან,
დაკავშირებით

ინფორმაციები გამოქვეყნებულია საითზე www.comune.monopoli.ba.it


ყველა ტურისტულ ინფორმაციას შეგიძლია გაეცნოთ საითზე
www.comune.monopoli.ba.it
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INDIRIZZI UTILI – სასარგებლო მისამართები
SICUREZZA
უსაფრთხოების სამსახური
Carabinieri:
Via San Domenico, 55
080.42.71.500
Pronto intervento: 112
Commissariato di Polizia di Stato:
Via Filippo Turati, 11
080.41.82.311
Pronto intervento: 113
Capitaneria di Porto – Guardia Costiera:
Largo Fontanelle, 12/A
080.93.03.105 /080.93.79.502
Pronto intervento: 1530
Fax: 080.93.79.509
Guardia di Finanza:
Via Baione, 13/15
N. Verde: 800.66.96.66
080.93.01.312
Pronto intervento: 117
Polizia Municipale:
Via Aldo Moro, 127
Pronto Intervento 080.41.40.523/524
Fax: 080.93.72.961
Orario al pubblico:
Tutti i giorni 8:00 - 22:00;

dal 1° Luglio al 30 Settembre 8:00 -24:00
Vigili del Fuoco:
Strada Statale 172 Km 22
70017 Putignano
080.49.11.222
Pronto intervento: 115
Comando Stazione forestale:
Via Aldo Moro, 123
080.74.72.68
Pronto intervento: 1515

SANITA’ - ჯანდაცვა
Ospedale San Giacomo:
Largo Simone Veneziani, 21
Centralino: 080.41.49.111
Pronto Soccorso: 080.41.49.212
Pronto intervento: 118
Guardia Medica: 080.41.49.248
Day Hospital San Camillo:
Viale Aldo Moro, 102
080.41.49.111
Consultorio familiare:
Viale Aldo Moro, 102
080.41.49.443
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ISTITUZIONI - საჯარო
სამსახურები
Agenzia delle entrate:
Via G. Munno, 6
080.88.76.714
Orario al pubblico:
Martedì e Giovedì
08.30 - 12.30
14.45 - 16.45
Centro per l’impiego:
Via O. Fiume, 10-12
080.93.01.324
Fax: 080.93.76.693
Orario al pubblico:
dal Lunedì al Venerdì 09.00 - 12.00;
Martedì e Giovedì 15.30 - 17.00
Comune di Monopoli:
Via Garibaldi n. 6
N. VERDE: 800 253735
Fax: 080.9303131
Orario al pubblico:
dal Lunedì al Venerdì 9:00/12.00;
Giovedì 15.00 - 19.00

Anagrafe:
Via Munno, 6 (P.t.)
080.41.40.255/080.41.40.252
Orario al pubblico:
dal Lunedì al Venerdì 8:30 - 12:30;
Giovedì 15:30 - 17:30
Politiche abitative:
Palazzo San Giuseppe,
Vico Acquaviva 19 (2° piano)
080.41.40.384
Servizi Sociali:
Palazzo San Giuseppe,
Vico Acquaviva 19 (2° piano)
0804140.394
Orario al pubblico:
Lunedì, Giovedì, Venerdì 8:30-11:30
Giovedì 15:30-18:00
Stato Civile:
Via Munno, 6 (P.t.)
080.41.40.205 - Fax 080.41.40.226
Orario al pubblico:
dal Lunedì al Venerdì 8:30 - 12:30;
Giovedì 15:30 - 17:30

URP:
Palazzo di Città, Via Garibaldi, 8
080.41.40.266 - Fax 080.93.73.685
Orario al pubblico:
dal Lunedì al Venerdì 9:00 - 12:00;
Giovedì 15:00 – 19:00
urp@comune.monopoli.ba.it
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INPS:
Via Vittorio Veneto n. 62
Centralino: 0039 - 080.41.83.711
Contact Center: 080.80.31.64
Orario al pubblico:
da Lunedì a Venerdì 9:00 - 12:00;
Giovedì 15:00 – 17:00

Uffici postali:
Via Bixio, 168 - Tel. 080.42.71.311
Via Lepanto, 80 - Tel. 080.77.70.03
Via San Marco, 10 - Tel. 080.93.01.870
C.da Cozzana - Tel. 080.80.30.78
C.da Antonelli - Tel. 080.69.00.105
C.da S.Lucia ai Monti - Tel.
080.93.07.005

INAIL:
Via Vittorio Veneto, 62
080.93.02.211 - Fax: 080.93.02.248
Orario al pubblico:
dal Lunedì al Venerdì 8:30 - 12:00;
Giovedì 14:30 - 16:00
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Redazione Guida

Dirigente URP
Pietro D’Amico
Ufficio relazioni con il pubblico
OLP Maria Mastromarco
Maria Ramirez

Mediatori
Cherkezishvili Liana
Dobrescu Simona Paula
Musaray Elisabetta
Panduku Ira
Sportelli Margherita

Volontari del Servizio Civile
Daniele Lococciolo
Luana Pellegrini
Elvirina Valenzano
Comune di Monopoli
Sindaco- Responsabile Servizio Civile
Emilio Romani
Consigliere delegato URP
Luigi Colucci

Il progetto di servizio civile è stato possibile grazie alla collaborazione di Maria
Ancona, Giulia Basile, Giuseppe Boreale, Carmen Bruno, Paolo D’Amore, Giuseppe
Dentico, Giuseppe Di Palma, Samanta Gentile, Rosa Menga, Mariagrazia Minoia,
Grazio Muolo, Carlotta Sabato, Didi Tartari e degli enti locali: Associazione Culturale
Musicale “Banda del Giubileo”, Associazione ”Donne Sud-Est” di Conversano,
Associazione di Volontariato “Impegno 95”, Associazione “Italo Georgiana” di Bari,
Azienda Sanitaria Ospedaliera, Biblioteca Comunale, Capitaneria di Porto, Carabinieri,
Centro per l’impiego, Commissariato di P.S., Consultorio Familiare, Croce Rossa
Italiana, Day Hospital, INAIL, INPS, Polizia Municipale, Sportello Unico Immigrazione
della Prefettura di Bari.
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