
офіс: 
 Інформація для молоді ; Інформація про 
роботуОператор надасть доступ до своїх навичок 
у сфері освіти та орієнтації через постійну роботу 
та зв’язку з соціальними службами та Центром 
зайнятості,надання корисної інформації та 
практичної підтримки для підтримки пошуку 
навчального курсу з професії складання резюме, 
надсилання до агенства працевлаштування).
Відповідно до виявлених потреб,також 
можна буде запропонувати підтримку 
користувачам,направивши їх до мережі сервісів, 
що діють у цьому районі.
офіс буде відкрито у муніципальнiй бібліотеці за 
адресою вулиця Cervetti Vignolo 25 у понеділок 
вдень з 14:30 до 15:30 та на 1-му поверсі соціальної 
служби за адресою corso Matteotti 75 з 10:00 до 11:00 
години.
Інформація для молоді номер тел: 34755308771 
Електронна пошта: informagiovani@comunesml.it

Міська бібліотека:  
В офісі міської бібліотеки по вулиці Cervetti Vignolo 
25 є два комп’ютери оснащені клавіатурою з 
кириличними символами та підключенням 
до інтернету де можна буде забронювати 
дистанційне навчання та роздрукувати навчальні 
матеріали корисні для навчання.
Повнолітні громадяни України можуть 
користуватися цією ж станцію віддаючи перевагу 
шкільні діяльності неповнолітніх.
Графік роботи з понеділка по п’ятницю з 8:30 
до 12:30 та з понеділка по четвер з 14:00 до 18:00 
години .

Послуги прийому громадян України, які 
перебувають на території:

Активація інформаційного офісу:  
На площі Сан-Бернардіно 8 для громадян України буде активовано офіс, в якому буде присутній оператор 
для інформаційної підтримки та для всіх практичних чи бюрократичних потреб. Нагальні потреби людей 
збиратимуться в службі підтримки та направлятимуться до відповідних державних та приватних служб).
Оператор сприятиме запису в поліцейську дільницю для запиту на дозвіл на проживання та узгодить із 
соціальною службою будь-які інші супроводи .
 Після заповнення форми присутності на території яку запитує префектура
Оператор оцінить необхідність будь-якого зовнішнього супроводу для оформлення всіх документів та 
отримання необхідних документів:медична картка , Ідентифікаційна картка, вид на проживання та будь-
який паспорт.
Крім того ,буде оцінено можливість подальших співбесід у присутності лінгвістичного посередника .
Служба буде оновлюватися щодо різноманітних заходів та ініціатив ,запропонованих приватним/ 
державним сектором та відповідно до відповідного законодавства.
Послуга буде активована 2 дні на тиждень в понеділок вранці з 9 до 12 і в четвер вдень 14 до 17.

Літні центри:  
 Для дітей віком від 3 до 12 років можна буде 
безкоштовно взяти участь у заходах які будуть 
організовані з кінця навчального року до 31 
серпня 2022р.
Додаткову інформацію можна отримати в офісі 
на площі San Bernardo

Ігрова кімната: 
Муніципальна ігрова кімната” L isola che non c’è 
“ в Санта-Маргерита-Лігуре Вітає дітей з 0 до 12 
років;діти до 10 років повинні мати референтного 
дорослого який може відповідати за 3 дітей,Для 
дітей старшого віку заборонено відвідувати зони 
від 0 до 3 років( мати та дитина ) та також зони до 
7 років .

Діти віком від 12 років мають доступ до простору 
та соціалізації що зараз триває з понеділка по 
п’ятницю з 16:30 до 18:30.

Всі вище зазначені послуги громадянам України 
надаватимуться езкоштовно.

 Муніципалітет Санта-Маргерита-Лігуре
Зона обслуговування комплексних послуг людини
Столичне місто Генуя


