Contributo di sostentamento ai profughi: 300 euro mensili pro-capite agli adulti, 150 euro mensili
per ciascun figlio d’età inferiore ai 18 anni
Il Capo del Dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio, ha firmato un’ordinanza che
disciplina l’accoglienza, il soccorso e l’assistenza alla popolazione ucraina arrivata in Italia.
Il documento regola le modalità di attuazione dell’accoglienza diffusa, tramite gli avvisi di
manifestazione di interesse rivolti a enti del Terzo settore, ai Centri di servizio per il volontariato,
alle associazioni e agli enti religiosi civilmente riconosciuti, a beneficio delle persone che richiedono
la protezione temporanea.
Le procedure prevedono forme e modalità per offrire, ai soggetti beneficiari, servizi di assistenza e
accoglienza, attivabili per un massimo di 15mila posti in Italia.
Inoltre, l’ordinanza riconosce alle persone richiedenti la protezione temporanea che hanno trovato
un’autonoma sistemazione un contributo di sostentamento pari a 300 euro mensili pro capite e,
in presenza di minori, è riconosciuto un contributo addizionale mensile di 150 euro per ciascun figlio
di età inferiore a 18 anni.
La misura è temporanea e della durata massima di 90 giorni dall’ingresso in Italia salvo proroghe.
L’erogazione del contributo sarà in contanti.
Le modalità operative con cui presentare la domanda ed ottenere il contributo verranno definite
nei prossimi giorni.
Gli altri punti dell'ordinanza riguardano soprattutto l'accesso al servizio sanitario nazionale - per
prima cosa si stabilisce che i rifugiati destinatari della protezione temporanea sono equiparati ai
cittadini italiani per quanto riguarda l’assistenza sanitaria - e misure di rafforzamento per la
gestione dei minori non accompagnati. A cominciare, dato l’eccezionale afflusso di minori sotto i
14 anni, della deroga dei parametri di capienza nella misura massima del 25% dei posti fissati dalle
disposizioni.

Грошова допомога біженцям: 300 євро в місяць на дорослого і 150 євро в місяць на кожну
дитину віком до 18 років.
Голова Департаменту цивільного захисту Італії Фабріціо Курчо підписав постанову, що регулює
забезпечення прийняття, рятування та допомоги для українських громадян, що прибули до
Італії.
Документ визначає способи забезпечення широкого прийняття біженців шляхом публікації
оголошень про зацікавленість для офіційно зареєстрованих некомерційних, волонтерських та
релігійних організацій та асоціацій щодо надання підтримки особам, що потребують
тимчасового захисту.
Відповідні процедури передбачають різні форми та способи надання послуг з прийняття та
допомоги біженцям, що можуть бути активовані максимум для 15 тисяч місць осіб.
Крім того, для осіб, що подали заявку на отримання тимчасового захисту, які розмістилися в
Італії самостійно, постанова передбачає надання грошової допомоги в розмірі 300 євро в
місяць та, за наявності неповнолітніх, додаткової грошової допомоги в розмірі 150 євро на
кожну дитину віком до 18 років.
Ця програма є обмеженою в часі і розрахована на період до 90 днів з моменту в'їзду в Італії,
за винятком випадків продовження цього терміну.
Виплата грошової допомоги буде здійснюватися готівкою.
Порядок подання заявки на отримання грошової допомоги буде визначено найближчими
днями.
Інші пункти постанови стосуються в основному доступу до системи охорони здоров’я біженці, що подали заявку на отримання тимчасового захисту, матимуть такі ж права на
користування системою охорони здоров’я, як і громадяни Італії – та заходами з посилення
управління з питань неповнолітніх без супроводу дорослих. Одним з перших передбачених
заходів, з огляду на прибуття великої кількості неповнолітніх віком до 14 років, є підвищення
максимальної кількості місць, визначених нормативами, на 25%.

