YALLA! Social Community Services
EMERGENZA UCRAINA - SERVIZI DI ORIENTAMENTO E ASSISTENZA
ACTION AID
Мовно-культурний центр, надає послуги спрямовані на допомогу та супровід у пошуку житла,
оформленні усіх необхідних документів для отримання медико- -педіатричних послуг, (медична карта
STP), проживання, а також супровід для реєстрації і запису до навчальних закладів для дітей та
дорослих за адресою:
м. Неаполь, вул Санта Софія , 7. Медіатека
Робочі дні : четвер з 15.00 год до 17.00 год ., п'ятниця- з 10.00 год. до 17.00 год.
контакти : електронна адреса- ita@actionaid.org
соціальна мережа - сторінка facebook areanapoli.ita@actionaid.org https://www.facebook.com/actionaidnapoli
Крім того, у п'ятницю Медіатека організовуватиме збір та розподіл товарів першої необхідності, для
забезпечення підтримки громадян, постраждалих від війни.

LESS соціальний кооператив
Консультує та надає правову допомогу щодо запиту
про міжнародний захист
ONE STOP SHOP знаходиться за адресою: вул. Fiumicillo a
Loreto n.7 (7 поверх) м.Неаполь.
ПрийомнІ Дні : понеділок та четвер з 10-00 до 16-00
(тільки за попереднім записом). Контакти: 081/455270 344/0994021 тільки повідомлення whatsapp
diritti@lessimpresasociale.it
◊
Крім того, на підтримку української громади у так званому
«Соціальному Гардеробі LESS» пропонується одяг.
Знаходиться на вул. Pontenuovo, 21 м. Неаполь.
Соціальной Гардероб Less працює щочетверга з 12-00 до
18-00. Контакти: 333/5252368

Dedalus Cooperativa Sociale
Інформаційне віконечко надає інформацію щодо
запису дітей та підлітків до учбових закладів, курсів
італійської мови та гуртків
Звертатись за адресою: Officine Gomitili Площа Enrico

de Nicola, 46 м. Неаполь

Прийомні дні: з понеділка по п'ятницю з 9:00 до 16:00

Контакти:DEDALUS Соціальний кооператив
081/293390 int. 307 mediazioneculturale@coopdedalus.org

CIDIS Onlus
Консультації для запиту на дозвіл на
перебування ,підтримка та пошук
роботи ,допомога у пошуку житла,
направлення до місцевих структур :школа,
поліклініка та ін. Курси вивчення
італійської мови.
С/o відділення по
вулиці Stefano Brun номер 1 .Неаполь(Біля
готелю Рамада )
Робочі дні :(за попереднім записом)
вівторок та четвер з 15.00 до 17.30,
щосереди та п'ятниці з 10.00по 13.00
Наші контакти 081/5922359 338/5387403
c/o Pс/о Соціальна страхівка
вулиця Cumana ,126 Giuliano in Campania(Д
жульяно)
1Робочі дні: понеділок та п'ятниця з
15.00до 18.00,
вівторок, середа та четвер з 9.30 до 13.00
Наші контакти:ном.3332679690

