Consorzio Servizi Sociali

EMERGENZA UCRAINA
ADULTI
Corso di avvicinamento alla lingua
italiana per adulti ed adolescenti dai
15 anni in su

BAMBINI
Laboratori gratuiti per bambini
ucraini di socializzazione, gioco e
avvicinamento alla lingua italiana dai
4 ai 14 anni

Per le iscrizioni contattare i riferimenti in calce all’avviso

Possibilità per i cittadini ucraini di fruire i seguenti servizi:
Accompagnamenti e trasporti per necessità di vario
genere (in luoghi di cura/questura/attività sportive dei
bambini...);
Aiuto compiti, merenda e gioco nei pomeriggi durante
la settimana;
Gita e attività culturali/svago nei fine settimana per
genitori/adulti di riferimento e bambini.

Grazie alla solidarietà dei cittadini
dell’Olgiatese abbiamo la
possibilità di fornire alle famiglie
ucraine bisognose beni di prima
necessità (vestiario, pannolini,
prodotti per l’igiene personale per
adulti e bambini...).

Tutti i servizi sono riservati a cittadini ucraini e sono a titolo gratuito.
Per avere informazioni per attivare le diverse forme di aiuto, scrivici all’indirizzo e-mail
ucraina@servizisocialiolgiatese.co.it oppure contattaci al num. 353.4305006 (dott.ssa
Francesca Telve) saremo felici di poterti aiutare!
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Надзвичайний стан в Україні
Дорослі
Підхід до курсу італійської
мови для дорослих та
підлітків від 15 років

Діти
Безкоштовні майстер-класи для
українських дітей для спілкування,
гри та підходу (наближення) до
вивчення італійської мови від 4 до
14 років.

Для реєстрації, будь ласка, зв’яжіться за посиланнями в нижній частині повідомлення

Можливість громадян України скористатися такими послугами:
Супровід і транспорт для різного роду потреб в
оздоровничих центрах/ в міліції/ до спортивних
заходів для дітей...
Допомога для виконання домашнього завдання,
перекусити та грати у другій половині дня протягом
тижня,
Eкскурсії та культурні заходи, розваги на вихідних
для батьків, довідкових дорослих та дітей.

Завдяки солідарності жителів
району Ольгіате ми маємо
можливість забезпечити
потребуючі українські сім’ї
товарами першої необхідності:
одягом, підгузниками,
засобами особистої гігієни для
дорослих та

Всі послуги зарезервовані для громадян України і є безкоштовними. Для отримання
інформації щодо активації різних форм допомоги пишіть нам на адресу електронної
пошти ucraina@servizisocialiolgiatese.co.it або зв’яжіться з нами за номером
+393534305006 Франческа Тельве, ми будемо раді Вам допомогти.

