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Acest ghid se adresează femeilor imigrate 
şi membrilor familiilor acestora care îşi 
au reşedinţa pe teritoriul Primăriei Mila-

no. A fost conceput cu scopul de a le informa în 
legătură cu tutelarea maternităţii, dreptul la 
unitatea familiară şi tutelarea minorilor, drep-
tul la asistenţa sanitară, la protecţia socială, şi 
accesul pe piaţa muncii.
Ghidul poate fi  şi un istrument util pentru a 
cunoaşte principalele acte normative în materie 
de imigraţie, expuse într-un limbaj clar şi acce-
sibil.
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INTRODUCERE 

Prezenţa cetăţenilor extracomunitari în oraşul nostru şi în Provincia Milano, ca de altfel în 
toată Italia, nu este doar un fapt accidental care poate fi  înfruntat prin măsuri de urgenţă, ci a 
devenit un fenomen structural, bine consolidat.
Observatorul Regional pentru integrare şi multietnicitate al Fundaţiei ISMU estimează că la 
jumătatea lui 2008 erau prezenţi pe teritoriul milanez aproape 448.000 de străini (43% în 
Regiunea Lombardia şi 16% din populaţia Provinciei Milano. Semnifi cativ este faptul că în opt 
ani şi jumătate acest număr a crescut de mai bine de trei ori. Distribuţia acestora în funcţie de 
gen demonstrează că numărul bărbaţilor depăşeşte cu puţin pe cel al femeilor. 

Primăria din Milano a susţinut încă de la începutul fenomenului migratoriu că diversitatea 
este o valoare, o bogăţie care trebuie cultivată şi a considerat apelul la egalitate un obiectiv 
care trebuie atins. 
Anul European al Egalităţii de Şanse pentru toţi a reprezentat pentru Milano un imbold pen-
tru a continua zi de zi în această direcţie, propunându-şi nu doar să elimine discriminarea 
de orice fel, ci şi să ofere tuturor şanse egale de participare socială, prin consolidarea şi prin 
crearea unor servicii şi demersuri din ce în ce mai adecvate la exigenţelor Oraşului.

Organizaţia de Femei pentru Egalitate şi Şanse Egale pentru toţi a sindicatului Cisl din Milano, 
care lucrează de mai mulţi ani împreună cu Gruparea Internaţională Femei, constatând că 
difi cultăţile întâmpinate de femeile străine pe perioada şederii pe teritoriul italian se datorează 
în principal lipsei de cunoaştere a propriilor drepturi şi obligaţii, a evidenţiat necesitatea de a 
oferi acestora mai multe informaţii. 
Ne dorim ca activitatea noastră să poată fi  un instrument concret pentru înlesnirea procesului 
de integrare a femeilor imigrate, prin intermediul cunoaşterii propriilor drepturi, cu scopul 
de a depăşi segregaţia feminină, de a favoriza integrarea şi agregarea socială şi de a le insufl a 
sentimentul de cetăţenie activă.

       

Mariolina Moioli
Consilier local pe probleme de Familie,

Învăţământ şi Politici Sociale

Luigia Cassina
Responsabil al Organizaţiei de Femei pentru Egalitate

şi Şanse Egale pentru toţi - CISL din Milano
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TUTELAREA MATERNITĂŢII

Tutelarea maternităţii este reglementată prin Lege1 şi prin contractele colective de muncă 
la nivel naţional. Aşadar, multe din drepturile mamei depind de tipul de muncă pe care îl 
desfăşoară (spre exemplu: contractul naţional de muncă domestică, contractul naţional la ni-
velul ramurii de comerţ, contractul de colaborare tip proiect, etc.)

Dacă eşti salariată cu contract de muncă în regulă:

• nu poţi fi  concediată de la începutul sarcinii şi până când copilul împlineşte 1 an, în afara 
unor motive întemeiate; 

• ai dreptul la concediu pre-post natal (concediu de maternitate obligatoriu) două luni 
înainte de data presupusă a naşterii şi trei luni după naşterea copilului tău (la care se 
adaugă zilele de concediu de care nu ai benefi ciat în cazul naşterii înainte de termen), sau 
o lună înainte de data presupusă a naşterii şi patru luni după naştere; în această perioadă 
ai dreptul la o indemnizaţie de maternitate (80% din salariu, în funcţie de contractul de 
muncă);

• poţi face cerere de concediu pentru creşterea copilului (concediu de maternitate facul-
tativ) în primii 8 ani de viaţă ai copilului, pentru o durată de maxim 6 luni; concediul 
parental poate fi  cerut şi de către tatăl copilului, pe o durata totală de 07 luni. Dacă am-
bii părinţi benefi ciază de concediul facultativ pentru creşterea copilului acesta nu poate 
depăşi 11 luni în total.

 În această perioadă, retribuţia ta va fi  redusă la 30% pe timp de şase luni sau pe o perioadă 
mai lungă de timp dacă venitul total nu depăşeşte anumite limite; 

• ai dreptul, după naşterea copilului, la două ore de pauză pe zi pentru alăptare, dacă pro-
gramul tău de lucru este de cel puţin 6 ore pe zi, ai dreptul la concediu pentru îngrijirea 
copilului bolnav; 

• ai o sarcină cu riscuri sau desfăşori o activitate obositoare/periculoasă? Poţi cere materni-
tatea anticipată (adică interzicerea activităţii profesionale) adresându-te Inspectoratului 
de Muncă (Ispettorato del Lavoro) din Via M. Macchi, 9 – Milano, Tel.02/67921;

• dacă eşti rezidentă de cel puţin trei ani pe teritoriul Primăriei Milano, iar venitul tău nu 
depăşeşte € 18.000, dacă ai decis să stai acasă cu copilul pe perioda concediului pentru 
creşterea copilului (30% din retribuţie), poţi benefi cia de “Bonus-ul Bebè”. Este un cec 
în valoare de 500 € acordat lunar, timp de 6 luni, în primul an de viaţă al copilului, cu 
condiţia ca acesta să nu frecventeze creşa (Cererea trebuie prezentată la Departamen-
tul Servicii pentru Copii (Settore Servizi per l’Infanzia), din Via Porpora 10 - Tel: 02-
884.62704); 

Dacă eşti colaboratoare domestică:

• ai dreptul doar la concediul de maternitate (“concediul de maternitate obligatoriu” citat 
mai sus, adică 02 luni înainte de naştere + 03 luni după naştere). Pentru a avea dreptul şi 
la indemnizaţia de maternitate trebuie să ai cel puţin 06 luni de contribuţii săptămânale 
vărsate în anul precedent sau 1 an de  contribuţii săptămânale vărsate în ultimii 02 ani 
care preced perioada de concediu obligatoriu. Pe toată durata sarcinii şi până la sfârşitul 
concediului de maternitate după naştere, nu poţi fi  concediată;

• dacă ai o sarcină cu riscuri te poţi adresa şi tu Inspectoratului Muncii (Ispettorato del 
Lavoro) din Via M. Macchi, 9; dacă sarcina ta prezintă riscuri;

• dacă îţi dai demisia înainte de sfârşitul concediului de maternitate, nu eşti obligată să dai 
preaviz angajatorului.

1 Decretul Legislativ nr.151/01.
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Dacă ai un contract de colaborare tip proiect:

- ai dreptul la maternitatea anticipată, când ai o sarcină cu riscuri şi desfăşori o activitate 
obositoare/periculoasă; 

-  ca orice lucrătoare salariată, ai dreptul la concediul de maternitate obligatoriu (adică te 
poţi absenta de la lucru pe o perioadă de 05 luni);

- poţi cere 03 luni de concediu pentru îngrijirea copilului, însă doar în primul an de viaţă 
al copilului;

- indemnizaţia de maternitate nu este plătită de angajatorul tău, ci trebuie să depui cerere 
în acest sens direct la INPS (Institutul Naţional de  Asigurări Sociale). Pentru informaţii 
referitoare la INPS din Milano, consultă secţiunea “ADRESE UTILE” de la sfârşitul ace-
stui ghid.

Dacă lucrezi pe cont propriu:

• ai dreptul la indemnizaţia de maternitate, în aceeaşi măsură cu angajatele cu contract de 
colaborare tip proiect.

Dacă aştepţi un copil şi ai un permis de şedere al Uniunii Europee (C.E.) 
pentru rezidenţii pe termen lung poţi benefi cia de:

•    un ajutor economic lunar în valoare de € 300,00 (programul “Barza”), dacă  eşti rezidentă 
la Milano de cel puţin 03 ani şi dacă declaraţia ta ISEE (Indicator al Situaţiei Economice 
Echivalente) nu depăşeşte € 18.592,45 pe an. Acest ajutor este plătit viitoarelor mame 
începând cu a 27-a săptămână de sarcină şi până la împlinirea vârstei de 01 an a copilului, 
pe baza unor liste de prioritate redactate trimestral.

 Cererea trebuie prezentată înainte de a 20-a săptămână de gestaţie la Biroul Registratură 
(Ufficio Protocollo), Largo Treves, 1 - Milano - Tel. 02-884.53361)

Dacă nu lucrezi sau nu ai dreptul la indemnizaţia de maternitate chiar 
dacă lucrezi:

Dacă ai un permis de şedere al Uniunii Europee (C.E.) pentru rezidenţii pe termen lung poţi 
benefi cia de:

• alocaţia de maternitate în valoare de cel mult € 1.545,55, pentru anul 2009, dacă eşti 
rezidentă la Milano, dacă nu ai primit nici un alt fel de ajutor de maternitate din par-
tea INPS (Institutul Naţional pentru Protecţie Socială) sau din partea angajatorului şi 
dacă situaţia ta economică (care rezultă din ISEE) nu depăşeşte Euro 32.222,66 (pe anul 
2009) pentru o familie compusă din trei persoane (pentru nucleele familiale cu mai mulţi 
componenţi valoarea ISEE creşte proporţional).

 Cererea trebuie prezentată nu mai târziu de 06 luni de la naşterea copilului la Biroul 
Registratură (Uffi cio Protocollo), Largo Treves, 1 Tel. 02-884.53361. (Declarantul este 
doar mama şi se precizează faptul că alocaţia nu se plăteşte lunar).

Dacă eşti cetăţean comunitar poţi benefi cia de:

 • un ajutor economic anual, în valoare totală de € 1.623,57 (respectiv € 128,89 lunar, pe o 
perioadă de cel mult 12 luni), dacă ai cel puţin trei copii minori care locuiesc împreună 
cu tine şi dacă situaţia ta economică (care rezultă din ISEE) nu depăşeşte € 23.200,30, 
pe anul 2009, pentru o familie compusă din cinci persoane. Pentru nucleele familiare cu 
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mai mulţi componenţi valoarea ISEE creşte proporţional. Acest ajutor economic nu se 
plăteşte lunar şi poate fi  cumulat cu ajutorul de maternitate descris mai sus.

 Acest tip de ajutor nu poate fi  acordat mamelor cetăţene extracomunitare, chiar dacă ace-
stea posedă cartea de şedere.

 Pentru informaţii, adresaţi-vă la Uffi cio Sostegno alla Famiglia (Ofi ciul pentru Sprijinirea 
Familiei) – Primăria Milano - Tel. 02-884.63048). 

 Cererea trebuie prezentată nu mai târziu de 06 luni de la naşterea copilului la Biroul 
Registratură (Uffi cio Protocollo), Largo Treves, 1 Tel. 02-884.53361. 

 (Se precizează faptul că cererea trebuie reînnoită în fi ecare an, atâta timp cât este 
îndeplinită cerinţa de a avea trei copii minori în propriul nucleu familial).

Dacă nu ai încă un permis de şedere şi aştepţi un copil:  

• în temeiul art. 19 alineatul 2 lit. d) din Textul Unic în materie de imigraţie, nemodifi cat 
prin aşa-zisul pacchetto sicurezza (pachetul siguranţă), nu poţi fi  expulzată;

•  poţi cere în Chestură permisul de şedere “pentru îngrijiri medicale”, din momentul în 
care este confi rmată sarcina şi până la a 6-a lună de viaţă a copilului, prezentând certifi -
catul medical şi declaraţia de domiciliu (acest tip de permis de şedere poate fi  cerut şi de 
către tatăl copilului, la naşterea acestuia, dacă sunteţi căsătoriţi şi locuiţi împreună). 

Nu uita că permisul de şedere pentru îngrijiri medicale/maternitate nu dă dreptul la muncă 
şi nici nu poate fi  reînnoit sau preschimbat.

• ai dreptul la îngrijiri ambulatoriale şi spitaliceşti de urgenţă sau considerate esenţiale, pe 
toată durata sarcinii şi a naşterii, în spitalele care fac parte din Serviciul Sanitar Naţional. 
Vei primi acelaşi tip de tratament ca orice cetăţean italian, chiar dacă nu ai documente; 

• poţi să faci declaraţia de naştere la spital sau la biroul special al primăriei fără riscul de a 
fi  denunţată; acelaşi lucru este valabil şi pentru tatăl copiluilui, chiar dacă nu este prezent 
în mod legal pe teritoriul italian şi dacă nu este căsătorit cu tine, poate face declaraţia de 
recunoaştere a copilului fără nici un fel de risc;

• poţi recurge la calea judecătorească de recunoaştere a paternităţii, dacă tatăl minorului 
nu vrea să îl recunoască după naştere.

FAMILIA

Poţi cere reîntregirea familiei cu rude rezidente în străinătate:

• dacă ai un permis de şedere al Uniunii Europee (C.E.) pentru rezidenţii pe termen lung 
(fosta carte de şedere) sau un permis de şedere cu durata de cel puţin un an acordat pe 
motive de muncă subordonată sau autonomă, pe motive de studiu, azil politic, pe motive 
religioase sau pe motive familiale.

Rudele pe care le poţi chema în Italia sunt: 

- soţul tău, dacă nu sunteţi despărţiţi legal şi dacă are cel puţin 18 ani;
- fi ii tăi minori precum şi cei ai soţului tău;
- fi ii tăi majori (adică cu vârsta peste 18 ani) afl aţi în îngrijirea ta, dacă, datorită stării lor de 
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sănătate, sunt invalizi totali;
- părinţii afl aţi în îngrijirea ta, dacă nu au alţi copii în Ţara de origine, sau, numai dacă 

vârsta acestora depăşeşte 65 de ani şi doar atunci când ceilalţi copii nu îi pot întreţine din 
motive grave de sănătate, dovedite prin certifi cate;  

 
Dacă vii din străinătate şi eşti autorizată să intri în Italia pe motive de muncă, sau ai un per-
mis de şedere al C.E. pentru rezidenţii pe termen lung (fosta carte de şedere), pot intra odată 
cu tine în Italia şi rudele tale (doar acelea cu care este consimţită reîntregirea familiei), dacă 
demonstrezi că dispui de o locuinţă adecvată pentru găzduirea acestora şi de un venit sufi cient 
de mare pentru întreţinera acestora .

În acest caz, poţi cere o viză de intrare în Italia şi  pentru aceştia în calitate de “familiari al 
seguito”,  dar va trebui mai întâi să obţii autorizaţia (nulla osta) de la Ghişeul Unic pentru 
Imigraţie (Sportello Unico per l’Immigrazione), din cadrul Prefecturii, (Corso Monforte, 31 
– 20122 Milano, Tel. 02.77584343) prin intermediul unui Procurator special, numit de Amba-
sada sau Consulatul Italian din Ţara de provenienţă. 

Pentru reîntregirea familiei trebuie să demonstrezi că dispui de: 

• un venit anual obţinut în mod legal (de exemplu munca salariată sau activitatea autonomă), 
care depăşeşte valoarea anuală a ajutorului social, la care se adaugă jumătate din valoa-
rea acestuia pentru fi ecare membru cu care se doreşte reîntregirea. (Pentru anul 2009 
trebuie să demonstrezi că ai un venit de cel puţin € 7.976,47 pentru a obţine reîntregirea 
familiei cu un membru, € 10.635,30 pentru a obţine reîntregirea familiei cu doi membri, 
€ 13.294,12 pentru a obţine reîntregirea familiei cu trei membri, € 15.952,95 pentru a 
obţine reîntregirea familiei cu patru membri şi aşa mai departe); pentru reîntregirea fa-
miliei cu doi sau mai mulţi minori sub 14 ani este sufi cient să demonstrezi că ai un venit 
anual egal cu dublul cuantumului anual al ajutorului social. (pentru 2009 € 10.635,30);

• o locuinţă corespunzătoare care îndeplineşte toate cerinţele igienico-sanitare şi pentru 
care ofi ciile competente ale primăriei au eliberat certifi catul de conformitate locativă.

Cererea pentru obţinerea autorizaţiei (domanda di nulla osta) pentru reîntregirea familiei 
trebuie prezentată la Ghişeul Unic pentru Imigraţie din cadrul Prefecturii pe raza căreia ai 
domiciliul, folosind procedura informatizată. Pentru completarea şi trasmiterea cererii poţi 
benefi cia de asistenţă din partea Patronatelor şi a altor ofi cii abilitate în acest sens.
Odată obţinută autorizaţia, membrii familiei tale vor trebui să prezinte la Consulatul italian 
di Ţara lor documente care să ateste legătura matrimonială sau de rudenie cu tine, în vederea 
obţinerii vizei de intrare.    

Rudele tale:

• în cel mult 08 zile lucrătoare de la sosire trebuie să se prezinte la Ghişeul Unic pentru 
Imigraţie al Prefecturii, cu paşaportul şi viza de intrare pe motive familiale; dacă locuieşti 
la Milano sau în Provincia di Milano ruda ta va trebui să facă cerere de programare la 
Ghişeul Unic  nu mai târziu de 08 zile de la data sosirii în Italia accesând pagina dedicată 
de pe site-ul internet al Prefecturii Milano; 

• la Prefectură vor primi formularul (KIT) pentru cererea primului permis de şedere pe mo-
tive de familie, pe care îl vor expedia prin intermediul ofi ciilor poştale abilitate “Sportello 
Amico” (“Ghişeul Prieten”);

• cu permisul de şedere pe motive de familie vor putea desfăşura activitate de muncă 
subordonată sau autonomă, se vor putea înscrie pe listele de plasament ale Primăriei 
pentru a găsi un loc de muncă, vor avea acces la asistenţa sanitară sau vor putea frecventa 
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cursuri de studiu sau de formare profesională;
• după reîntregirea familiei, au şi ei dreptul la un permis de şedere pe motive de familie 

durata acestuia fi ind egală cu cea a permisului tău de şedere respectiv a permisului tău 
şedere C.E. pentru rezidenţii pe termen lung.

 Membrii familiei unui cetăţean italian sau comunitar au dreptul la un permis de şedere pe 
termen lung la fel ca şi membrii familiei oricărui cetăţean al Uniunii Europene. 

Dacă ai copii minori şi ai permis de şedere:

• până la vârsta de 14 ani, trebuie să îi înscrii pe permisul de şedere sau pe permisul de 
şedere al Uniunii Europee (C.E.) pentru rezidenţii pe termen lung (fosta carte de şedere) 
al tău şi/sau al tatălui (pentru minor va fi  eliberată o legitimaţie personală, în care se face 
trimitere la permisul de şedere al părintelui);

• după 14 ani, va fi  eliberat pe numele lor un permis de şedere pe motive familiale (sau un 
permis de şedere C.E. pentru rezidenţii pe termen lung, dacă părinţii sunt titularii unui 
astfel de permis); 

• la 18 ani, când devin majori, au dreptul la un permis de şedere pentru motive studiu sau 
pe motive de muncă subordonată/autonomă, sau în aşteptare de angajare. În plus, pot 
reînnoi premisul de şedere pe motive familiale, cu condiţia ca părinţii să demonstreze că 
dispun de un venit corespunzător pentru întreţinerea lor.

Cetăţenii străini născuţi în Italia de către părinţi stabiliţi legal pe teritoriul Italiei, şi care au 
locuit aici în mod continuu de la naştere şi până la majorat, pot cere acordarea cetăţeniei ita-
liene. Cererea în acest sens trebuie depusă, înainte de împlinirea vârstei de nouăsprezece ani, 
la Primăria competentă în funcţie de localitatea de reşedinţă. 

Dacă ai copii minori şi nu ai un permis de şedere:

• vei putea obţine şi tu un permis de şedere pe motive familiale, în cazul în care copiii tăi 
sunt înscrişi pe permisul de şedere al tatălui, chiar dacă nu eşti căsătorită cu acesta. Este 
indispensabil, însă, ca tu să fi  avut înainte un alt permis de şedere şi ca acesta să nu fi e 
expirat de mai mult de un an (poate fi  şi un permis pentru îngrijiri medicale/sarcină) şi ca 
tatăl să poată demonstra că îndeplineşte condiţiile pentru reîntregirea familiei legate de 
venit şi locuinţă;

• Tribunalul pentru minori, pe motive grave legate de dezvoltarea psihofi zică a minorului 
afl at în Italia, poate autoriza intrarea sau şederea unui membru al familiei acestuia, eli-
berând acestuia din urmă un permis de şedere pentru îngrijirea minorului, permis care 
îi dă dreptul să lucreze în mod legal, dar care nu poate fi  convertit în permis de şedere pe 
motive de muncă2;

• chiar dacă nu locuiesc aici în mod legal, copiii tăi au dreptul la asistenţă sanitară şi sunt 
obligaţi să    frecventeze şcoala; 

2 Vezi articolul 31, alineatul 3, şi articolul 29, alineatul 6, din Decretul Legislativ nr. 286/98 din “Textul unic în materie de 
imigraţie”.



9

ASISTENŢA SANITARĂ

1. Dacă ai permis de şedere  

1.1 Trebuie să te înscrii în mod obligatoriu la Serviciul sanitar naţional  (SSN):

• dacă ai permis de şedere (sau dacă ai cerut reînnoirea acestuia) pentru muncă subordonată, 
autonomă sau în aşteptare de angajare, pe motive familiale, pentru azil politic, pen-
tru protecţie subsidiară sau pe motive umanitare, pentru cererea de azil, sau pentru 
încredinţarea unui minor, pentru obţinerea cetăţeniei italiene; 

• înscrirea este gratuită, este valabilă şi pentru membrii familiei tale domiciliaţi legal pe te-
ritoriul italian, afl aţi în întreţinerea ta, iar durata acesteia coincide cu cea a permisului de 
şedere. După înscriere vei avea aceleaşi drepturi şi îndatoriri ca oricare cetăţean italian, 
dar aminteşte-ţi că înscrierea nu mai este valabilă în cazul în care permisul de şedere nu 
a fost reînnoit sau a fost revocat;

• înscrierea se face la Azienda Sanitaria Locale (ASL), aici poţi să alegi medicul de familie şi 
medicul pediatru. ASL îţi eliberează libretul sanitar (tessera sanitaria) – Carta Regională 
a Serviciilor (CRS) – cu care vei avea acces la toate prestaţiile de asistenţă medicală; va 
trebui să plăteşti doar o sumă minimă (ticket) pentru consultaţiile în ambulatoriu sau 
pentru cumpărarea medicamentelor; 

• sunt absolut gratuite asistenţa medicală primară şi pediatrică precum şi internările în 
spital.

1.2 Poţi să te înscrii voluntar la Serviciul sanitar naţional:

• dacă eşti în regulă cu permisul de şedere, dar nu faci parte din categoriile enumerate mai 
sus (spre exemplu, ai permis pe motive de studiu), plătind o contribuţie anuală, asta în 
cazul în care nu eşti deja titulara unei poliţe de asigurare sanitară, valabilă în Italia, împo-
triva riscului de boală, accidente şi în caz de maternitate.

2. Dacă nu ai încă un permis de şedere:

• poţi benefi cia de îngrijirile medicale, de ambulatoriu şi spitaliceşti de urgenţă şi esenţiale, 
chiar şi în mod continuu pentru boli şi accidente şi poţi participa la programe de medicină 
preventivă, folosind codul STP (Străin Temporar Prezent);

• accesul la structurile sanitare nu implică nici un fel de semnalare la Autorităţile compe-
tente;

• nu poţi fi expulzată, pe durata sarcinii şi nici în primele 06 luni după naşterea copilului.
 Vei putea obţine un permis de şedere pentru îngrijiri medicale (pentru tine şi pentru tatăl 

copilului dacă locuieşte împreună cu tine), ce poate fi reînnoit până la vârsta de 06 luni 
a copilului şi va trebui să te înscrii la Serviciul Sanitar Naţional, prezentând documente 
care atestă starea ta de graviditate.

Nota bene: aşa-zisul “pacchetto sicurezza” (“pachetul siguranţă”), nu a modifi cat 
aceste drepturi.
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Te poţi adresa Centrului de Planifi care Familială (Consultorio Familia-
re) care oferă servicii şi consultaţii pentru: 

• viaţa afectivă şi sexualitatea;
• maternitatea şi paternitatea responsabilă;
• graviditatea şi maternitatea;
• contracepţia;
• aplicarea Legii 194/78 (pentru întreruperea voluntară a sarcinii);
• consultaţii ginecologice şi controale periodice, Testul Papanicolau;
• tulburări legate de menopauză.

În plus, Centrul de Planifi care oferă consultaţii psihologice şi sociale pe probleme de cuplu, fa-
miliale şi raportul părinte-copil. Aici găseşti şi informaţii de dreptul familiei, separare, divorţ 
şi recunoaşterea copiilor.

Dacă nu poţi creşte copilul, imediat după naştere îl poţi lăsa în spital.

Faptul nu reprezintă un delict, deci nu vei fi  supusă nici unei sancţiuni şi îţi va fi  tutelat ano-
nimatul.
Aminteşte-ţi, însă, că aceasta este o hotărâre defi nitivă, iar copilul tău va fi  dat spre adopţie. 
Înainte de a decide poţi să te adresezi operatorilor sociali, prezenţi în spital: la Milano, în in-
cinta Clinicii Mangiagalli, din Via Commenda 10, există “Leagănul Vieţii” (“Culla per la Vita”) 
sau poţi apela linia verde 800.400.400 (Serviciul “Madre Segreta” (Mamă secretă) al Provin-
ciei Milano).

Nota bene: Aşa-zisul “pacchetto sicurezza” (“pachetul siguranţă”), nu a modifi -
cat aceste drepturi.

PROTECŢIA SOCIALĂ

Proiectele pentru protecţia3 socială3se adresează cetăţenilor străini victime ale exploatării 
(sexuale, prin muncă, în vederea cerşetoriei), care hotărăsc să se sustragă actelor de violenţă 
şi să participe la un  program de asistenţă şi reintegrare socială pe teritoriul italian.
Aceste proiecte garantează găzduirea în centre de primire, locuinţe protejate şi eliberarea unui 
permis de şedere pe motive umanitare.

Permisul de şedere pe motive umanitare:

- este valabil 06 luni şi poate fi  prelungit până la un an;
- permite înscrierea la Serviciul Sanitar şi accesul la serviciile de asistenţă; 
- permite înscrierea pe listele de plasament, desfăşurarea unei activităţi salariate sau fre-

cventarea unor cursuri de studiu;
- poate fi  convetit în permis de şedere pe motive de muncă.

3 Vezi art. 18 din Decretul Legislativ nr. 286/98 “Textul Unic al dispoziţiilor în materie de imigraţie”.
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Informaţii în legătură cu proiectele pentru protejarea victimelor pot fi  
cerute la:

- Linia Verde Unică 800.290.290;
- Biroul Cetăţeni Străini al Primăriei Milano, Via Edolo 19, Milano - Tel. 02-884.67581.

PERMISUL DE ŞEDERE  

Permisul de şedere4 este documentul care atestă prezenţa ta legală în Italia. 

Permisul de şedere poate fi  eliberat pentru:

• muncă subordonată, sezonieră sau activitate pe cont propriu;
• în aşteptare de angajare;
• acele categorii profesionale cu regim special5 (personal artistic, infi rmieri, sportivi, etc.);
• motive familiale;
• motive de studiu;
• încredinţarea uni minor;
• obţinerea cetăţeniei italiene sau a statutului de apatrid;
• motive religioase sau de cult;
• afaceri, misiuni;
• azil politic, protecţie subsidiară şi motive umanitare.

Permisului de şedere trebuie solicitat:

• în timp de opt zile lucrătoare de la sosirea în Italia trimiţând formularul (KIT) disponibil 
la toate Ofi ciile Poştale  abilitate “Sportello Amico” (“Ghişeul Prieten”);

• indicând în cerere viza de intrare a Consulatului italian din ţara ta, paşaportul în curs de 
valabilitate sau un alt document de identitate precum şi documentele care demonstrează 
că dispui de o locuinţă şi  că îţi poţi asigura mijloacele de trai sufi ciente în Italia. 

Pentru a primi ajutor pentru completarea Kit-ului te poţi adresa unui Patronat (centru de 
asistenţă gratuită) sau Ofi ciilor abilitate pentru completarea cererii şi transmiterea telematică 
a acesteia;

Trebuie să te adresezi direct în Chestură dacă soliciţi eliberarea unui 
permis pentru:

• îngrijiri medicale;
• minori şi pentru încredinţarea unui minor;
• protecţie socială;
• justiţie;

4 Atenţie: permisul de şedere nu trebuie confundat cu VIZA, care autorizează doar intrarea pe teritoriul italian, în timp ce 
permisul de şedere îţi permite să rămâi pe teritoriul respectiv.
5 Vezi art. 27 din Decretul Legislativ nr. 286/98 “Textul Unic al dispoziţiilor în materie de imigraţie”. 
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• statutul de apatrid;
• motive umanitare;
• cerere de azil şi azil politic;
• rezidenţă electivă;
• coeziunii familiale cu un copilul minor stabilit legal în Italia;

Ofi ciul pentru Imigraţie (Uffi cio Immigrazione) al Chesturii (Questura) Milano se afl ă în Via 
Montebello 26/28, - Tel. 02 62261.

Durata permisului de şedere nu poate depăşi:

• nouă luni pentru muncă sezonieră;
• doi ani în cazul unui contract de muncă subordonată pe perioadă nedeterminată;
• doi ani pentru activitate pe cont propriu sau reîntregirea familiei;
• un an în cazul unui contract de muncă subordonată pe perioadă determinată;
• un an pentru studiu;
• durata procedurii de obţinere a cetăţeniei italiene, a statutului de apatrid sau recunoaşterea 

statutului de refugiat;
• cinci ani pentru coeziunea familiei cu membrii de naţionalitate italiană până la al doilea 

grad;
• cinci ani pentru azil politic, trei ani pentru protecţie subsidiară.

 Dacă intri pe motive de turism, pentru vizite sau afaceri, sau cu oricare alt tip de viză care 
nu depăşeşte trei luni, atunci va trebui să dai o declaraţie de prezenţă (care înlocuieşte 
vechiul permis de şedere) la Poliţia de Frontieră sau în Chestură, nu mai târziu de 08 zile 
de la sosire.

Permisul de şedere va fi  reînnoit:

• dacă dispui de mijloace de trai sufi ciente, de locuinţă şi de celelalte condiţii necesare, în 
funcţie de permisul de şedere solicitat;

• dacă nu ai părăsit Italia pe o perioadă mai mare de şase luni, cu excepţia cazului în care 
există motive întemeiate pentru aceasta;

• dacă nu există semnalări pe numele tău în baza acordului Schengen într-o altă ţară a 
Uniunii   Europene;

•  dacă nu ai săvârşit infracţiuni care împiedică acest lucru. 

Poţi completa tu însăţi cererea pentru reînnoirea permisului tău de şedere şi o poţi trimite prin 
intermediul unui Ofi ciu Poştal sau te poţi adresa unui Patronat pentru completarea formula-
rului şi pentru transmiterea telematică a cererii.

Cererea de reînnoire a permisului de şedere trebuie depusă cu cel puţin 60 de zile înainte de 
expirarea acestuia şi nu mai târziu de 60 de zile de la expirarea acestuia.

Aşa-zisul “pacchetto sicurezza” (“pachetul siguranţă”), prevede că pentru reîn-
noirea permisului de şedere va trebui plătită o taxă, aceasta variază între € 80 
şi € 200.

Dacă ai  un permis de şedere pentru rezidenţii pe termen lung poţi:

• să te înscrii în registrul de evidenţă a populaţiei şi să obţii reşedinţa în Italia;
• să soliciţi cartea de identitate;
• să te înscrii la Serviciul Sanitar Naţional  pentru a avea dreptul la asistenţa sanitară.
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Aminteşte-ţi să

- reînnoieşti declaraţia obişnuită de domiciliu în termenul de 60 de zile de
   la reînnoirea permisului de sedere, la biroul de evidenţă a populaţiei al Primăriei;
- faci declaraţia anuală pe venit (pentru asistenţa fiscală te poţi adresa unuia dintre
   numeroasele CAAF (Centre Autorizate de Asistenţă Fiscală) prezente pe teritoriu)

Reînnoirea permisului de şedere pentru muncă este condiţionată de su-
bscrierea contractului de şedere pentru muncă:

• prin acest contract angajatorul trebuie să garanteze persoanei angajate o locuinţă şi să 
acopere cheltuielile de călătorie pentru reîntoarcerea acesteia în Ţara de origine;

• contractul trebuie să fi e semnat de către angajator şi de către persoana angajată, şi expediat 
prin scrisoare recomandată cu confi rmare de primire la Ghişeul Unic pentru Imigraţie din 
Milano în Corso Monforte 31, CAP 20122, dacă ai reşedinţa la Milano (nu uita să păstrezi 
cu grijă o copie a acestuia şi confi rmarea de primire a recomandatei).

PERMISUL DE ŞEDERE C.E. PENTRU REZIDENŢII 
PE TERMEN LUNG (fosta carte de şedere) 

Italia a transpus în totalitate directivele Europene. Fosta carte de şedere a fost înlocuită cu 
“permisul de şedere C.E. pentru rezidenţii pe termen lung”. 
Este un document pentru cetăţenii extracomunitari şi este valabil pe tot teritoriul Uniunii 
Europene.
Acest permis are o durată nelimitată, este valabil şi ca document de identifi care, cu condiţia 
să fi e actualizat la timp.   

Poţi cere permisul  de şedere C.E. pentru rezidenţii pe termen lung (fo-
sta carte de şedere):

• pentru tine, pentru soţul tău şi pentru fi ii tăi minori;
• pentru fi ii tăi majori (adică cu vârsta peste 18 ani) afl aţi în îngrijirea ta, dacă, datorită 

stării lor de sănătate, sunt invalizi totali;
• pentru părinţii afl aţi în îngrijirea ta, dacă nu au alţi copii  în ţara de origine sau dacă  

vârsta 
   acestora depăşeşte şaizeci şi cinci de ani, doar atunci când ceilalţi copii nu îi pot întreţine 

din motive grave de sănătate;

Trebuie să:

• ai reşedinţa în mod legal în Italia de cel puţin cinci ani.

Trebuie:

• să ai un permis de şedere în curs de valabilitate pentru muncă subordonată sau activitate 
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pe cont propriu sau pe motive familiale;
• să ai o locuinţă care reintră în parametrii minimi prevăzuţi de legea regională pentru 

locuinţele sociale;
• să ai un venit mai mare sau egal cu valoarea anuală a ajutorului social (€ 5.317,65 în 

2009), care variază în funcţie de numărul membrilor familiei afl aţi în întreţinerea ta (€ 
7.976,47 pentru  un membru, € 10.635,30 pentru doi membri, € 13.294,12 pentru trei 
membri, € 15.952,95 pentru patru membri,  € 10.635,30 pentru doi sau mai mulţi minori 
sub 14 ani, € 13.294,12 pentru doi sau mai mulţi minori sub 14 ani şi o rudă);

•  să  nu ai condamnări penale.

Permisul de şedere pe termen lung C.E. (fosta carte de şedere) îţi dă 
dreptul:

• de a intra în Italia fără obligaţia de a obţine în prealabil viza;
• de a desfăşura orice activitate de muncă, excepţie făcând cele rezervate cetăţenilor italie-

ni;
• de a lucra sau de a locui în mod legal într-o altă Ţară a Uniunii Europene;
• de a accede la prestaţiile economice şi socio-asistenţiale, previdenţiale, la serviciile edu-

cative etc., cu condiţia să ai rezidenţa efectivă în Italia (dacă eşti înscrisă în registrul de 
evidenţă a populaţiei).

Permisul de şedere C.E. pentru rezidenţii pe termen lung este valabil:

• pe o perioadă nedeterminată de timp întrucât constituie titlu de şedere.

Nu uita că permisul de şedere C.E. îţi va fi  revocat în cazul în care părăseşti teri-
toriul Uniunii europene pe o perioadă de timp mai mare de 12 luni.

MUNCA

Dacă ai un permis de şedere pentru muncă salariată nesezonieră sau 
pentru activitate pe cont propriu, ai dreptul:

• la acelaşi tratament şi egalitate deplină în drepturi cu lucrătorii şi lucrătoarele italieni;
• la acelaşi tratament salarial, de asigurare şi asistenţă asigurat prin lege şi prin contractele 

naţionale de muncă lucrătorilor şi lucrătoarelor italieni;
• să te înscrii la un curs de studiu, să îţi continui studiile, sau să ceri recunoaşterea studiilor 

făcute în Ţara ta; 
• să ceri recunoaşterea titlului profesional în vederea exercitării activităţii tale profesionale 

în Italia.

Permisul de şedere pentru muncă salariată, activitate pe cont propriu sau pe motive familiale 
poate fi  folosit pentru a desfăşura orice formă de activitate profesională permisă de lege.
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Dacă pierzi locul de muncă (ai fost concediată sau ţi-ai dat demisia):

• va trebui să te înscrii pe listele de şomeri sau pe listele de plasament ale Centrului de 
Ocupare a Forţei de Muncă, pe perioada rămasă până la expirarea permisului de şedere 
şi, indiferent de aceasta, pe cel puţin şase luni;

• în caz de concediere, dacă întruneşti perioadele contributive prevăzute de legislaţia în 
vigoare, poţi solicita indemnizaţia de şomaj sau indemnizaţia de mobilitate adresându-te 
unui ofi ciu INPS (Institutul Naţional pentru Protecţie Socială) sau Patronatului, în cazu-
rile prevăzute de lege; 

• ai dreptul la un permis de şedere în aşteptare de angajare cu durata de numai 06 luni;
• la expirarea permisului de şedere în aşteptare de angajare, va trebui să reînnoieşti per-

misul de şedere imediat ce ai obţinut un alt contract de muncă, în caz contrar cererea ta 
va fi  respinsă.

INSTITUŢII DE ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ 
SOCIALĂ

Dacă ai un contract de muncă legal în Italia, ai dreptul:

• la acelaşi tratament în materie de pensii şi asigurări prevăzut pentru lucrătorii şi 
lucrătoarele italieni (concediu de maternitate, ajutor social, accident la locul de muncă, 
boală, pensii de invaliditate, de bătrâneţe sau de urmaş, şomaj, etc.);

• de a obţine un permis de şedere pentru reşedinţă electivă, dacă eşti pensionată şi nu ai un 
permis de şedere C.E. pentru rezidenţii pe termen lung  (fosta carte de şedere).

Dacă ai lucrat în mai multe tări:

• Italia a stipulat numeroase Convenţii internaţionale în domeniul securităţii sociale, este 
posibil astfel să totalizezi perioadele de muncă din Italia cu cele prestate în Ţara ta;

• poţi obţine anumite prestaţii din partea instituţiilor de asigurări în funcţie de tipul 
convenţiei (concediu de maternitate, pensii, accidente la locul de muncă, boală,  ajutoare 
sociale, etc.);

• Italia a stipulat deja Convenţii Internaţionale în domeniul Securităţii Sociale cu: Argen-
tina, Australia, Brazilia, Canada, Insulele Capului Verde, Insula Jersey şi Insulele Cana-
lului, Insulele Man, Croaţia, Slovenia, Bosnia şi Herţegovina, Macedonia, Serbia Munte-
negru, Principatul Monaco, Republica San Marino, Statele Unite ale Americii, Tunisia, 
Uruguay, Venezuela şi Elveţia. Alte convenţii sunt în fază de stipulare;

• ajutoarele sociale sunt alocate membrilor familiei afl aţi în străinătate, doar dacă există o 
convenţie specială în acest sens.

Dacă te-ai hotărât să te întorci în ţara ta:

• şi nu ai încă dreptul la o pensie italiană sau dacă nu există o Convenţie Internaţională în 
domeniul Securităţii Sociale cu Ţara ta, poţi benefi cia de pensie după împlinirea vârstei 
de 65 de ani în sistemul contributiv, chiar dacă ai mai puţin de 5 ani de contribuţii plătite 
în Italia.
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Pentru a putea obţine prestaţii economice şi de asistenţă socială:

• indemnizaţia de maternitate, invaliditate civilă sau ajutor social, trebuie să ai un permis 
de şedere pentru rezidenţii pe termen lung (fosta carte de şedere). Această condiţie nu 
trebuie îndeplinită de către refugiaţi;

• lucrătorul invalid poate fi  înscris pe listele de plasament obligatoriu.

STUDIILE ŞI TITLURILE DE STUDIU

Dacă ai obţinut viza pentru a frecventa un curs universitar în Italia:

• poţi solicita, la înscriere, reducerea duratei ciclului universitar, dacă ai terminat câţiva ani 
de facultate în Ţara ta (documentaţi prin examenele susţinute);

• poţi obţine un permis de şedere pe motive de studiu cu durata de un an,  care poate fi reîn- 
noit dacă ai susţinut un număr sufi cient de examene (cel puţin un examen în anul întâi, 
cel puţin două în anii următori în orice caz, nu mai târziu de al treilea an suplimentar);

• permisul pentru studiu sau formare profesională îti dă dreptul să lucrezi cel mult 20 de 
ore pe săptămână;

• poţi converti permisul pentru studiu sau formare profesională în permis de muncă 
salariată sau pe cont propriu, dacă reintri în cota rezervată pentru preschimbări6 . Pre-
schimbarea permisului nu este legată de disponibilitatea cotelor pentru cei care îşi dau 
licenţa în Italia sau au obţinut un masterat   nivelul II;

•  poţi să te înscrii în mod voluntar la ASL pentru a benefi cia de asistenţa sanitară, plătind 
o contribuţie forfetară;

• poţi cere reîntregirea familiei, dacă îndeplineşti condiţiile necesare legate de locuinţă şi 
venit.

Dacă ai obţinut licenţa în străinătate:

• poţi solicita recunoaşterea academică a licenţei obţinute în străinătate, dacă ai un permis 
de muncă sau pe motive familiale, depunând cererea direct la Universitatea italiană (Se-
cretariatul pentru studenţii străini). În lipsa acordurilor bilaterale cu Universitatea din 
Ţara ta, vei obţine reducerea duratei ciclului universitar;

• va trebui să ataşezi diplomele străine (certifi cate de studiu, examene susţinute şi note 
obţinute) legalizate de către autorităţile competente din Ţara ta, traduse şi însoţite de 
declaraţia de valoare din partea Consulatului italian din Ţara care a eliberat diploma7;

• după ce vei susţine toate examenele prevăzute pentru ciclul universitar respectiv, vei 
obţine licenţa italiană şi te vei putea înscrie la ordinul profesional pentru a-ţi putea exer-
cita profesia, bucurându-te de aceleaşi drepturi ca şi cetăţenii italieni.

Dacă ai o califi care profesională, obţinută în străinătate:

• poţi solicita recunoaşterea profesională a califi cării obţinute în străinătate prezentând 
o cerere la Ministerul competent (Ministerul Justiţiei, al Solidarităţii Sociale (Welfare), 
etc.), care va examina cazul tău. Recunoaşterea califi cării îţi va fi  acordată prin decret, 
după promovarea unor probe; 

6 Conform prevederilor decretului anual, care reglementează fl uxul migratoriu.
7Vezi articolul 27 D.Lgs. 286/98 şi modifi cările ulterioare.
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• după aceea te vei putea înscrie la ordinul profesional pentru a-ţi putea exercita profesia 
în Italia. Poţi face acest lucru chiar dacă ai încă reşedinţa în străinătate (prin poştă sau 
împuternicind o persoană de încredere), dacă ai obţinut autorizaţia de muncă în Italia, 
sau, cum se întâmplă în cazul asistenţilor medicali în afara cotelor de intrare;

• decretul de recunoaştere a profesiilor sanitare are o valabilitate de doi ani, timp în care 
trebuie să te  înscrii în ordinul profesional corespunzător. În caz contrar, decretul îşi pier-
de efi cacitatea. Pentru  profesiile care nu sunt reglementate prin ordine sau asociaţii, de-
cretul de recunoaştere îşi pierde  efi cacitatea, atunci când interesata nu îl foloseşte în scop 
de muncă, pe o perioadă de doi ani de la data eliberării;

• vei putea reînnoi autorizaţia (nulla osta) de muncă şi permisul de şedere, dacă lucrezi ca 
asistentă medicală. Vei putea schimba angajatorul (unitatea sanitară publică sau privată, 
cooperativa, agenţia de plasament etc.), dar va trebui să desfăşori întotdeauna activitatea 
de asistentă medicală.

Dacă ai obţinut deja diploma de bacalaureat:

• poţi solicita recunoaşterea acesteia, prezentând cererea la Ministerul Învăţământului 
(Ministero dell’Istruzione);

• va trebui să ataşezi documentaţia străină legalizată de Consulatul Italian din localitatea de 
reşedinţă şi declaraţia de valoare in loco a titlului.

CETĂŢENIA ITALIANĂ

Poţi obţine cetăţenia italiană:

• dacă eşti de origine italiană şi ai reşedinţa în Italia; 
 (dacă nu ai reşedinţa în Italia, dar ai intrat în mod legal, poţi cere oricum cetăţenia şi ai 

dreptul la permisul de şedere “pentru obţinerea cetăţeniei italiene”);
• dacă te-ai născut în Italia şi ai  locuit aici cu permis de şedere legal, fără întrerupere, de la 

naştere şi până la împlinirea vârstei de 18 ani, adresându-te Primăriei de reşedinţă înain-
te de împlinirea vârstei de 19 ani.

• dacă te căsătoreşti cu un cetăţean italian şi ai reşedinţa în mod legal în Italia de cel puţin 
2 ani de la data căsătoriei; sau dacă te căsătoreşti cu un cetăţean italian şi ai reşedinţa în 
străinătate, poţi cere cetăţenia italiană după trei ani de la data căsătoriei (acest termen 
se reduce la jumătate dacă din respectiva căsnicie s-au născut copii). În perioada de timp 
mai sus amintită nu trebuie să se fi  verifi cat desfacerea sau anularea căsătoriei, separarea 
în fapt sau încetarea convieţuirii; Cererea trebuie prezentată  în Prefectură.

• pentru naturalizare, dacă ai reşedinţa în Italia în mod legal de cel puţin 10 ani şi după 
evalurea câtorva cerinţe, cum ar fi  independenţa economică, plata taxelor, absenţa prece-
dentelor penale, etc. Cererea trebuie prezentată la Prefectură.
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NOII CETĂŢENI COMUNITARI

Începând cu 01 Mai 2004, zece noi state au aderat la Uniunea europeană: Cipru şi Malta, 
Estonia, Letonia, Lituania, Republica Cehă, Ungaria, Polonia, Slovacia şi Slovenia. Dacă eşti 
cetăţeană al unuia dintre aceste state poţi intra pentru muncă în Italia fară nici un fel de 
restricţie.

Din 01 Ianuarie 2007 la acestea s-au adăugat Bulgaria şi România. 
Dacă eşti cetăţean al unuia dintre aceste state poţi intra fară nici un fel de restricţie în Italia şi 
poţi lucra în unul dintre următoarele sectoare: agricol, turistic-hotelier, activitate casnică (me-
najere) şi de asistenţă pentru persoane (îngrijitoare), construcţii, siderurgic, activitate de con-
ducere precum şi muncă sezonieră. În cazul angajării în celelalte sectoare de activitate, trebuie 
să soliciţi autorizaţia de muncă la Ghişeul Unic pentru Imigraţie al Primăriei din Milano. 

Dacă eşti lucrător comunitar:

• benefi ciezi de liberă circulaţie în statele Uniunii europene.

Nu mai eşti obligată să ai cartea UE. Este sufi cient să obţii, împreună cu membrii familiei tale, 
şi ei comunitari, înscrirea în registrul de evidenţă a populaţiei în calitate de rezident.
Dacă membrii familiei tale sunt cetăţeni extracomunitari au dreptul de a locui împreună cu 
tine şi de a avea o carte de şedere pentru membrii familiilor cetăţenilor Uniunii. Dreptul de 
liberă circulaţie îl mai au: soţul tău, chiar dacă este extracomunitar, şi fi ii tăi sub 21 de ani sau 
afl aţi în întreţinerea ta, stabiliţi în mod legal în Italia.

NORMATIVE DE REFERINŢĂ

• Textul unic al dispoziţiilor referitoare la reglementarea imigraţiei şi al normativei în mate-
rie de condiţia cetăţenilor străini în materie de imigraţie (Decretul Legislativ nr.286/98) 
şi modifi cările ulterioare.

• Regulamentul de punere în aplicare (Decretul Preşedinţial nr. 394/99), şi modifi cările 
ulterioare.

• Legea nr.91/92: «Dispoziţii cu privire la cetăţenia italiană».
• Decretul Legislativ nr. 30/2007  Punerea în aplicare a directivei 2004/38/CE  privind 

dreptul la liberă circulaţie şi şedere pe teritoriul statelor membre pentru cetăţenii Uniunii 
şi membrii familiilor acestora.
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COMBATEREA VIOLENŢEI ÎMPOTRIVA FEMEILOR8 

Nu uita că:
Este considerată violenţă orice formă de abuz şi/sau control.

Poate fi :

• fi zică
• psihologică
• sexuală
• economică

Probabil te simţi:

• înfricoşată 
• obosită şi lipsită de energie
• marginalizată şi singură
• îţi e ruşine pentru ceea ce s-a întâmplat, pentru că nu ai reacţionat şi că nu ai reuşit să 

opreşti violenţa
• responsabilă pentru această situaţie 
• neînţeleasă şi îţi e teamă că nimeni nu te va putea ajuta 
• nu întrevezi o soluţie 

NU TU EŞTI INADECVATĂ 

Violenţa tinde să anuleze, să anihileze victima provocând efecte foarte grave asupra calităţii 
de viaţă a acesteia.

NU TU EŞTI CAUZA VIOLENŢEI

Violenţa este o problemă a persoanei care o săvârşeşte.

EXISTĂ MEREU O CALE DE SCĂPARE: TU AI FORŢA ŞI RE-
SURSELE NECESARE PENTRU A GĂSI O SOLUŢIE    

A fost aprobată o lege care se stabileşte măsuri împotriva actelor de persecuţie, introducând în 
codul penal o nouă categorie de infracţiune: urmărirea în scopul hărţuirii (stalking).

Legea prevede pedeapsa cu închisoarea de la 6 luni la 4 ani pentru oricine ameninţă sau 
molestează provocând astfel o stare gravă de anxietate, de frică, pentru cine provoacă teama 
pentru integritatea personală  sau cea a propriilor fi i şi te obligă să schimbi stilul tău de viaţă 
obişnuit.

Pedeapsa se măreşte cu jumătate dacă molestările sunt săvârşite de către soţ, concubin sau 
soţul divorţat, de către o persoană de care eşti legată din punct de vedere afectiv sau dacă sunt 
săvârşite împotriva unui minor sau a unei persoane care prezintă defi cienţe fi zice sau psihice. 

8 Extras din “Violenţa împotriva femeilor: dreptul de a spune nu (Violenza alle donne:il diritto di dire no)”, 2006; opuscul 
realizat de Primăria Milano împreună cu Cooperativa Socială Cerchi D’Acqua şi în colaborare cu sindicatele CGIL, CISL şi 
UIL, fi nanţat în baza Legii Regionale 23/99 “Politici regionale în favoarea familiei”, articolul 4, alineat bis 
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Primăria Milano – Biroul de Acţiune împotriva violenţei (Uffi cio Iniziative con-
tro le violenze), (Largo Treves 1, IV piano- Tel.02.88468457) al cărui obiectiv principal este 
de a coordona şi de a sprijini proiectele care vizează tutelarea femeilor. Pune la dispoziţie atât 
instrumentele legale pentru a te proteja şi pentru a întrerupe violenţa cât şi organisme compe-
tente unde poţi găsi găzduire, sprijin, care pot să te ajute în găsirea unei soluţii.

Sindicatul CISL, prin intermediul Organizaţiei de Femei pentru Egalitate şi 
Şanse Egale (Coordinamento per le Parità e le Pari Opportunità) pentru toţi, 
este partener al proiectului “Drepturile femeilor imigrate (I diritti delle donne 
immigrate)” şi în această calitate a redactat acest ghid pentru Primăria Milano 

CISL, CONFEDERAŢIA ITALIANĂ A SINDACATELOR LUCRĂTORILOR este o 
organizaţie sindicală care se luptă pentru solidaritatea între popoare şi se implică în numeroa-
se proiecte pentru dezvoltarea economică şi socială a ţărilor în curs de dezvoltare din lumea 
întreagă.
CISL se ocupă şi de problemele care privesc cetăţenii străini imigraţi în Italia şi rudelor acesto-
ra, desfăşoară o activitate de tutelă socială şi juridică generală, prin furnizarea de informaţii 
privind drepturile/îndatoririle şi oferă asistenţă şi consultanţă. La Milano, Cisl se afl ă în 
Via Tadino 23, tel.: 02 205201, fax 02 2043660, web: www.cislmilano.it.

INAS (Institutul naţional de asistenţa socială) şi Patronatul CISL, desfăşoară activităţi de 
asistenţă în domeniul asigurărilor pentru tutelarea drepturilor tuturor lucrătorilor, aşa cum 
prevede  Legea nr.152/01 despre  Patronate şi Textul Unic în materie de imigraţie (Dlgs 
nr.286/98). Sediul din Milano este în Via Benedetto Marcello 18, tel.: 02 29525021.

Femeile străine care trăiesc şi lucrează în Italia se pot adresa următoarelor organisme ale CISL 
pentru a obţine sprijin şi servicii: 

CESIL, Biroul pentru Imigraţie al Cisl din Milano, desfăşoară activităţi de informa-
re asupra normativelor în vigoare şi de îndrumare în legătură cu celelalte servicii oferite de 
sindicat. Activitatea de consultanţă presupunee şi ajutorul pentru completarea şi trimiterea 
cererilor de eliberare ale permiselor. 
În incinta CESIL operează şi ANOLF (Asociaţia Naţională În Afara Graniţelor), asociaţie de 
voluntariat care oferă activităţi de informare, consultanţă, asistenţă cu scopul de a promova şi 
tutela drepturile imigraţilor, şi Gruppo Donne Internazionale (Gruparea Internaţională a Fe-
meilor), constituit din voluntare de diferite naţionalităţi, care organizează întâlniri formative 
şi de îndrumare pentru femeile imigrate pe teme de găzduire şi de solidaritate şi pregăteşte 
materiale informative. Gruparea Internaţională a Femeilor, gestionează şi două “Case 
di Passaggio per donne in grave disagio sociale” (Case provizorii pentru femeile 
afl ate în situaţii de difi cultate socială).
Serviciul de primire este deschis publicului de luni până vineri (între orele 09:00-12:00), luni 
şi marţi şi după-amiaza  (între orele 14:00-16:00). Consultanţa se face pe bază de programare.
Contact: tel:02/20408142, fax: 02/29409064; e-mail: cesil.immigrati@cisl.it.
Cele două Asociaţii se afl ă în Via Benedetto Marcello nr.10, Milano.

Organizaţia de Femei pentru Egalitate şi Şanse Egale pentru toţi: promovează politici de ega-
litate în şanse în domeniul muncii, de conciliere între muncă şi viaţa de familie, de tutelare a 
maternităţii şi a paternităţii. În plus, încurajează cunoaşterea din partea femeilor imigrate a 
propriilor drepturi civile şi sociale, şi sprijină femeile din întreaga lume în apărarea dreptu-
rilor civile şi sociale. Promovează proiecte de solidaritate pentru femeile afl ate în situaţii de 
difi cultate socială şi de combatere a trafi cului cu fi inţe umane şi a fenomenului prostituţiei.
La Milano, Organizaţia de Femei pentru Egalitate şi Şanse Egale pentru toţi îşi desfăşoară 
activitatea în Via Tadino 23, tel: 02/20525216. 

CAAF-CISL - Via Tadino 23, Milano - Centru de Asistenţă Fiscală pentru declaraţia de venit.
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ADRESE UTILE

OFICII ŞI SERVICII ALE PRIMĂRIEI MILANO

Departamentul Servicii pentru Copii (Settore Servizi per l’Infanzia),
Via Porpora 10 - Tel: 02/884.62704 
Biroul Registratură (Uffi cio Protocollo), Largo Treves, 1
Tel. 02/884. 53361/53362/53363
Biroul Alocaţii pentru Minori (Uffi cio Minori Assegni), Largo Treves 1
Tel. 02/884.63048)
Serviciul pentru Imigranţi de pe lângă Primăria Milano (Servizio Immigrazione), 
Via Edolo 19, Milano - Tel. 02/884.67581 
Biroul de Acţiune împotriva violenţei (Uffi cio Iniziative contro le violenze), 
Largo Treves 1, IV piano- Tel.02/884.68457)

Birouri de evidenţă a populaţiei (Uffi ci Anagrafe)

Zona 1: Via Larga ,12. Tel. 02.884. 62120/59999 
Zona 2: Via Padova ,118. Tel. 02.884. 64241
Zona 3: Via Sansovino, 9. Tel.02.884. 58363
Zona 4: Viale Ungheria, 29. Tel.02.884. 63450
Zona 5: Viale Tibaldi, 41. Tel. 02.884.62910
Zona 6: Viale Legioni Romane, 54. Tel.02.884. 63560
Zona 7: Piazza Stovani, 3. Tel.02. 48911903
Zona 8: Via Quarenghi, 21. Tel. 02.884. 64261
Zona 9: Via Bovisasca, 173. Tel. 02. 39101172
Program de lucru: 08:30-13:00 / 14:30-15:30

BIROURI CARE ELIBEREAZĂ CERTIFICATE DE CONFORMI-
TATE LOCATIVĂ în cadrul Consiliilor locale ale municipiului (UFFICI RILASCIO 

IDONEITÀ ALLOGGIATIVA presso i Consigli di Zona)                                                

Zona 1: Via Marconi, 2. Tel. 02. 884 58105  
Zona 2: Viale Zara, 100. Tel. 02. 884 58250
Zona 3: Via Sansovino, 9. Tel.02. 884 58307
Zona 4: Via Oglio, 18. Tel. 02. 884 58408
Zona 5: Via Ribaldi, 41. Tel. 02. 884 58512 /02 884 58509
Zona 6: Viale Legioni Romane, 54. Tel.02. 884 58625/02 884 58626
Zona 7: Piazza Stovani, 3. Tel. 02. 884 65783/02 884 5774
Zona 8: Via Quarenghi, 21. Tel.02. 884 58813
Zona 9: Via Guerzoni, 38. Tel.02. 884 58766

A.S.L. (Agenţia Sanitară Naţională)
Circumscripţia 1: Corso Italia, 52. Tel. 02/85788102  
Biroul de relaţii cu publicul. Tel. 02/85788100  
Circumscripţia 2. Via Ippocrate, 45. Tel. 02/85784001
Biroul de relaţii cu publicul. Tel. 02/85788200
Circumscripţia 3: Via Ricordi, 1. Tel. 02/85788302
Biroul de relaţii cu publicul. Tel. 02/85788300
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Circumscripţia 4: Via Darwin, 20. Tel. 02/85788401
Biroul de relaţii cu publicul. Tel. 02/85788400
Circumscripţia 5: P.zza Bande Nere, 3. Tel. 02/85787001
Biroul de relaţii cu publicul. Tel. 02/85788500

INSPECTORATUL MUNCII – SEDIUL PROVINCIAL (ISPETTORATO PROVIN-
CIALE DEL LAVORO): Via M. Macchi 9 Telefon: 02/67921 De luni până miercuri între 
orele 09:15-12:30 şi 15-16, joi şi vineri între orele 09:15-12:30.
GHIŞEULUI UNIC PENTRU IMIGRAŢIE de pe lângă PREFECTURA MILANO 
(SPORTELLO UNICO PER L’IMMIGRAZIONE C/O PREFETTURA DI MILANO) – UTG 
Corso Monforte, 31 - 20122 Milano. Tel. 02/77584343.
CHESTURA (QUESTURA), Ofi ciul pentru Imigraţie (Uffi cio Immigrazione): 
Via Montebello 26/28. Tel. 02/62261  

OFICIUL FORŢELOR DE MUNCĂ (UFFICIO DI COLLOCAMENTO):
Viale Jenner 24. Tel. 02/77.40.40.40  
I.N.P.S. (Institutul Naţional pentru Protecţie Socială)
Via Melchiorre Gioia, 22  Tel. Centrală: 02/67761
Număr gratuit: 803164
Via Pietro Martire D’Anghiera 2 Tel. Centrală: 02/574791
Număr gratuit: 803164                                                                                                                          
Via Toffetti 121 Tel. Centrală: 02/525761
Număr gratuit: 803164                                                                                                                          
Via Lorenteggio 270/A Tel. Centrală: 02/4130181
Număr gratuit: 803164                                                                                                                          
Piazza Missori 8/10 Tel. Centrală: 02/85621                                                                                
Număr gratuit: 803164                                                                                                                          
Via Cicerone,14/5 Tel. Centrală: 02/64411211                                                                            
Număr gratuit: 803164                                                                                                                          
Via Guglielmo Silva 38 Tel. Centrală: 02/480871                                                                         
Număr gratuit: 803164                                                                                                                          

Sindicate:

CISL – Organizaţia de Femei pentru Egalitate şi Şanse Egale pentru a CISL 
Milano
(Coordinamento donne per la parità e le pari opportunità CISL Milano)
Via Tadino 23, Milano
Tel. 02/20525216 

Centrul pentru Femei CGIL (Centro Donna CGIL)
Corso Porta Vittoria 43, Milano
Tel. 02/55025296 

UIL - Organizaţia Şanse Egale pentru toţi (Coordinamento Pari Opportunità)
UIL Milano şi Lombardia
Via Campanini 7, Milano
Tel. 02/671103900 

CAF- NUMERE DE TELEFON 
ACLI: Tel.02/795316
CISL: Tel.02/ 20525899  
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CGIL: Tel.02/ 55025316  
UIL CESER srl: Tel. 02/66980190 

UNDE GĂSEŞTI AJUTOR ÎN CAZ DE VIOLENŢĂ:

Vei găsi mai jos adresele unor organisme şi asociaţii care lucrează în strânsă legătură cu 
Primăria din Milano în cadrul proiectului “Prevenirea şi combaterea violenţei asupra femei-
lor”, care au obţinut fi nanţări în urma participării la licitaţia 2006 L.23/99 articolul 4 alinea-
tul 4 bis, sau contribuţii din partea primăriei. La sediile acestora şi prin intermediul numere-
lor de telefon/adreselor de e-mail puse la dispoziţie femeile pot găsi ajutor şi asistenţă.

SVS - Serviciul de asistenţă a victimelor Violenţei sexuale Clinica Mangiagalli 
(Servizio Violenza sessuale)
Via Della Commenda 12, Milano.
Tel. 02/55032489 
E-mail: svs@policlinico.mi.it
Servicii: Primul ajutor ginecologic şi medico-legal, deschis non stop, 365 de zile pe an. Conti-
nuarea tratamentului prin investigaţii de tip infectiv, clinic şi psiho-social 

SVD – Serviciul de asistenţă a victimelor Violenţei Domestice (Servizio Violenza 
Domestica)
Via Della Commenda 12 Milano, 
Tel. 02/55033797  
Servicii: ghişeul SVD (Serviciul de asistenţă a victimelor Violenţei Domestice) în incinta 
Fundaţiei Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli şi Regina Elena, oferă un serviciu de 
primire, consiliere şi de informare atât pentru operatorii sanitari cât şi pentru femeile care 
se adresează serviciului spitalicesc şi care prezintă caracteristici legate direct sau indirect de 
episoade de violenţă domestică.

Asociaţia de Prim Ajutor pentru victimele Violenţei Sexuale “Femeile ajută Fe-
meile” (Associazione Soccorso Violenza Sessuale “Donna Aiuta Donna Onlus” )
Via Commenda 12, Milano
Tel. 333/6532651 
E-mail: svs@policlinico.mi.it 
Servicii: îndrumare şi asistenţă legală

Adăpost pentru femeile maltratate din Milano (Casa delle donne maltrattate)
Via Piacenza 14, Milano
Tel. 02/55015519 Mail: cadmmi@tin.it 
Servicii: consiliere telefonică, centrală telefonică pentru urgenţe, primire. Un ghişeu pentru 
consiliere în materie de violenţa economică şi un ghişeu pentru consilierea profesorilor de 
gimnaziu şi liceu. Oferă şi un serviciu de găzduire.

Cooperativa Socială Cerchi D’Acqua (Cooperativa Sociale Cerchi D’Acqua)
Via Verona 9, Milano
Tel. 02/58430117 E-mail: info@cerchidacqua.org
Servicii: consiliere telefonică, colocvii, sfaturi şi informaţii legale oferite de doamne avocat 
specializate în drept civil şi penal, sprijin psihologic, grupuri de întrajutorare.

Fundaţia Caritas Ambrosiana - Se.D (Fondazione Caritas Ambrosiana - Se.D) 
Via San Bernardino 4, Milano
Tel. 02/02/760371 (centrală), Tel. 02/02/76037353 
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E-mail: maltrattamentodonne@caritas.it
Servicii: primire; găzduire; consiliere şi de îndrumare; însoţire şi ajutorare, începând de 
la ascultarea femeii, a nevoilor acesteia şi a posibilităţilor acesteia; serviciu de consiliere 
telefonică; colocvii în sediu; acompaniere; sfaturi de natură legală şi psihologică; mediere 
culturală; trimiterea cu însoţitor la unităţi specializate, pentru căutarea unui loc de muncă, a 
unei locuinţe sau pentru formarea  profesională.

Asociaţia Telefono Donna Onlus (Telefonul pentru femei) (Associazione Telefo-
no Donna Onlus)
Piazza Ospedale Maggiore 3, Milano
Tel. 02/64443043 
E-mail: telefono.donna@tiscali.it
Servicii: pe timpul zilei, o linie de consiliere telefonică în incinta Spitalului Niguarda 
Ca’Granda, sprijin psihologic, sfaturi de natură legală şi îndrumare a victimelor către alte 
instituţii abilitate care pot soluţiona cazurile respective.

Asociaţii:

Cooperativa La Grande Casa
Via Petrarca 146, Sesto San Giovanni (Mi) 
(operează pe teritoriul provinciei Milano)
Tel. şi fax 02/2412461, fax 02/24124643 
e-mail: lagrandecasa@lagrandecasa.it
Servicii: casa-adăpost pentru nuclee familiale compuse din mamă şi minor; îndrumare 
educativă.

Fundaţia AIED - Centru acreditat de Planifi care Familială (Consultorio familia-
re accreditato)
Via Vitruvio 43, Milano
Tel. 02/66714156; fax 02/66714156 
e-mail: aiedmi@tiscalinet.it
Sito web: www.aiedmilano.it
Servicii: consiliere psihologică, prestaţii sanitare, cursuri pentru prevenirea violenţei în şcoli, 
cursuri de educaţie sexuală şi afectivitate, grupuri de ajutorare reciprocă.

Comitatul Italian împotriva sclavagismului modern (Comitato Italiano contro 
la schiavitù moderna Onlus)
Via Bagutta 12, Milano
Tel. 02/76317047; fax 02/780811 
e-mail: ccsm.segreteria@katamail.com
Web: www.ccsm-antislavery.org
Servicii: consiliere legală, ghişeu social, consultaţii administrative, sprijin didactic pentru 
elevii rromi la cererea şcolilor, mediere şcolară şi familială.

Asociaţia Femeie şi Mamă (Associazione Donna e madre Onlus)
Via A. Sforza 75, Milano
Tel. 02/89546013, fax 02/89549267
e-mail: info@donnaemadre.it
Web: www.donnaemadre.it
Servicii: casa-adăpost pentru nuclee familiale compuse din mamă şi minor; consiliere legală, 
consultaţii psihologice, consultaţii pediatrice, de logopedie, colocvii pentru consiliere şi 
îndrumare profesională şi pentru căutarea unui loc de muncă, educaţie sanitară.
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Segnavia – Padri Somaschi
Piazza XXV Aprile 2, Milano
Tel. cell. 347/7563325 
e-mail: segnavia@somaschi.it
Web: www.somaschi.it
Servicii: casa-adăpost pentru femei, consultaţii psihologice, sprijin educativ, integrare socială 
şi pe piaţa muncii, căutarea unei locuinţe.

ALTE SERVICII INSTITUŢIONALE:

Ambulatorio per la Donna maltrattata – Soccorso Rosa (Ambulatoriu pentru 
Femeile maltratate – Primul ajutor), pe lângă Spitalul San Carlo Borromeo
Via Pio II n.3, Milano
Tel. 02/40222408 (răspunde ambulatoriul de ginecologie şi obstetrică).

NUMERE DE URGENŢĂ:

1522: număr unic la nivel naţional – apel gratuit, activ non-stop, 365 de zile pe an, multilin-
gv, oferă primele indicaţii femeilor victime ale violenţei şi poate activa în caz de necesitate 
alte servicii de ajutorare (sprijin psihologic, îndrumare legală, găzduirea într-o locuinţă 
secretă, …), garantând dreptul la anonimat.

118: dacă eşti rănită sau te simţi foarte rău poţi contacta Primul ajutor (Pronto Soccorso) 
activ în orice spital.

113: dacă simţi că eşti în pericol contactează Poliţia

SITE-URI INTERNET UTILE:

www.women.it/casadonne/comecitrovi.it Centre antiviolenţă în Italia
www.antiviolenzadonna.it             Arianna – Reţeaua Naţională antiviolenţă 
www.pariopportunità.gov.it     Departamentul pentru Apărarea Drepturilor şi Egalitate de Şanse
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Acest ghid a fost conceput  în cadrul proiectului “Drepturile femeilor imigrate”, rea-
lizat în cadrul iniţiativelor promovate în decursul Anului European al Egalităţii de Şanse 
pentru Toţi (2007) de
către Primăria din Milano
Direcţia Generală pentru Familie, Învăţământ şi Politici Sociale
Departamentul de Politici Familiale 
Biroul de Politici pentru femei şi Egalitate de Şanse 

cu fi nanţare din partea 
Regiunii Lombardia – Preşedinţia, 
Direcţiei Generale de Relaţii Externe, Internaţionale şi Comunicare
Biroului pentru Relaţii Regionale, Naţionale  
Departamentului Relaţii cu Organismele Locale 
Biroului Central pentru Egalitatea de Şanse, Concilierea între muncă şi familie, Dezvolare Locală 

Redactarea acestui ghid este fructul colaborării cu Organizaţia de Femei pentru Egalitate 
şi Şanse Egale pentru toţi - CISL:

- Luigia Cassina, Responsabil al Organizaţiei de Femei pentru Egalitate şi Şanse Egale pen-
tru toţi - CISL din Milano; 

- Celia Landaverde şi Maurizio Bove  - CESIL (Centrul de solidarietate Internaţională între 
Lucratori)  - CISL.  

La întocmirea textului a mai contribuit şi Direcţia Generală pentru Familie, Învăţământ şi 
Politici Sociale a Primăriei Milano:

- Marianna Faraci şi Cristina Mameli de la Departamentul de Politici Familiale, Biroul de 
Politici pentru femei şi Egalitate de Şanse;

- Giancarla Boreatti, Carmen Marchetti şi Monica Molteni de la Departamentul Adulţi în 
difi cultate, Serviciul pentru Imigranţi de pe lângă Primăria Milano şi Biroul de Acţiune 
împotriva violenţei; 

- Roberta Vaia – Biroul pentru Studii CISL.

Au coordonat lucrările:
Mariolina Maioli, Consilier local pe probleme de Familie, Învăţământ şi Politici Sociale, 
Primăria Milano
Carmela Madaffari, Director General pentru Familie, Învăţământ  şi Politici Sociale, Primăria 
Milano;
Giovanni Daverio, Directorul Departamentului de Politici Familiale, Primăria Milano;
Lina Lucarelli, Directorul Departamentului Adulţi în difi cultate, Primăria Milano;
Luigia Cassina, Responsabil al Organizaţiei de Femei pentru Egalitate şi Şanse Egale pentru 
toţi. 



 
 
 
 
 
 
 
 
Questa breve guida è rivolta alle donne immigrate e alle loro famiglie che risiedono nel Comune di 
Milano. È stata creata per informarle soprattutto in merito alla tutela della maternità, al diritto all’unità 
familiare, alla tutela dei minori, al diritto all’assistenza sanitaria, alla protezione sociale e all’accesso al 
mercato del lavoro.  
Si tratta di uno strumento utile per conoscere la normativa generale in materia d’immigrazione 
attraverso un linguaggio chiaro e agevole.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BREVE GUIDA PER LE DONNE IMMIGRATE  
 
 
INTRODUZIONE  
 
La presenza di cittadini extracomunitari nella nostra Città e nella Provincia di Milano, come del resto in 
tutta Italia, non è più un aspetto contingente da affrontare con logiche emergenziali, ma un fenomeno 
strutturale e ben consolidato.  
 
L’Osservatorio Regionale per l’integrazione e la multietnicità curato dall’ISMU stima che a metà del 
2008 erano presenti nel milanese quasi 448.000 stranieri (il 43% sulla regione Lombardia e il 16% sulla 
popolazione milanese). Il dato significativo è che in otto anni e mezzo questo numero è più che 
triplicato. La composizione per genere mostra, poi, come la quota di uomini sia di poco superiore a 
quella delle donne.  
 
Il Comune di Milano ha sostenuto, sin dall’origine del fenomeno migratorio, il valore della diversità 
come ricchezza da coltivare e il messaggio della parità come obiettivo da perseguire.  
L’Anno Europeo delle Pari Opportunità per tutti ha rappresentato per Milano l’incentivo per proseguire 
quotidianamente lungo questo cammino, che non si limita ad eliminare le discriminazioni, ma intende 
offrire a tutti le stesse chances di partecipazione sociale, attraverso il consolidamento e la creazione di 
servizi e interventi sempre più rispondenti alle esigenze della Città. 
 
Il Coordinamento Donne per la parità e le pari opportunità della Cisl di Milano, che ormai da diversi 
anni lavora insieme al Gruppo Donne Internazionale, ha rilevato la necessità di offrire più informazione 
alle donne straniere, partendo dalla constatazione che il disagio che esse vivono durante la loro 
permanenza sul territorio italiano è dovuto soprattutto alla mancanza di conoscenza dei propri diritti e 
doveri. 
  
Ci auguriamo che il nostro lavoro possa essere strumento concreto per agevolare il processo di 
integrazione delle donne immigrate, attraverso la conoscenza dei loro diritti, al fine di superare la 
segregazione femminile, favorire l’integrazione e la coesione sociale e sviluppare in loro un sentimento 
di cittadinanza attiva.  
 
 
 
 
 
 
  
         Mariolina Moioli                                                                         Luigia Cassina  
   Assessore alla Famiglia,                         Responsabile Coordinamento Donne per la parità                                  

Scuola e Politiche Sociali                                                e le pari opportunità della CISL di Milano                                                                    
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TUTELA DELLA MATERNITÀ 
 
La tutela della maternità è regolata dalla legge1 e dai contratti nazionali di lavoro. Pertanto, molti dei 
tuoi diritti dipendono anche dal tipo di lavoro che svolgi (ad esempio: contratto nazionale di lavoro 
domestico, contratto nazionale del commercio, collaboratrice a progetto, ecc.). 
 
Se sei una lavoratrice dipendente regolare: 
 
• non puoi essere licenziata dall’inizio della gravidanza fino al compimento di un anno d’età del 
bambino, salvo per giusta causa;  
• hai diritto al congedo di maternità (astensione obbligatoria) due mesi prima della data presunta del 
parto e tre mesi dopo la nascita del tuo bambino (più i giorni di anticipo del parto) oppure un mese 
prima del parto e quattro mesi dopo la nascita; durante questo periodo hai diritto all’indennità di 
maternità (80% della retribuzione a seconda del tuo contratto di lavoro); 
• puoi chiedere anche il congedo parentale (astensione facoltativa) fino a quando il tuo bambino avrà 
compiuto otto anni, per un massimo di 6 mesi; lo stesso congedo può essere utilizzato anche dal padre, 
per un totale di 7 mesi. I congedi richiesti da entrambi i genitori non possono superare gli 11 mesi. 
Durante questo periodo, la tua retribuzione sarà ridotta al 30% per sei mesi e per i periodi successivi 
solo se non superi un certo reddito;  
• hai diritto, dopo la nascita del bambino, a due ore giornaliere di riposo per allattamento, se hai un 
orario di lavoro di almeno sei ore quotidiane; hai diritto, inoltre, a permessi in caso di malattia del tuo 
bambino;  
• hai una gravidanza difficile o svolgi un mestiere faticoso? Puoi chiedere l’interdizione anticipata dal 
lavoro (cioè il divieto di lavorare) rivolgendoti all’Ispettorato del Lavoro, in Via M. Macchi, 9 - Milano 
- Tel. 02-67921; 
• se sei residente da almeno tre anni nel Comune di Milano e il tuo ISEE non è superiore a € 18.000, 
se hai deciso di stare a casa con il tuo bambino nel periodo di congedo parentale (quando ti viene 
riconosciuto il 30% della retribuzione), puoi chiedere il “Bonus Bebè”. Si tratta di un buono mensile di 
€ 500 per 6 mesi, entro il primo anno di vita del bambino, a condizione che non frequenti il nido (La 
domanda va inoltrata al Settore Servizi per l’Infanzia, Comune di Milano, Via Porpora, 10 - Milano – 
Tel. 02-88462704);  
 
 
Se sei collaboratrice domestica: 
 
• hai diritto solo al congedo di maternità (la già citata “astensione obbligatoria”) per 2 mesi prima del 
parto e 3 mesi dopo il parto. Per avere diritto all’indennità di maternità devi avere versato almeno 6 
mesi di contributi settimanali nell’anno precedente o, in alternativa, 1 anno di contributi nel biennio 
antecedente l’inizio del periodo di astensione. Non puoi essere licenziata da quando sei in gravidanza 
fino al termine del congedo di maternità dopo il parto; 
• in caso di gravidanza a rischio puoi rivolgerti all’Ispettorato del Lavoro, in Via M. Macchi, 9 - 
Milano; 
• in caso di dimissioni presentate prima della fine del congedo di maternità non sei tenuta a dare il 
preavviso al datore di lavoro. 

                                                 
1 Decreto Legislativo n. 151/01. 
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Se sei collaboratrice a progetto: 
 
- hai diritto alla maternità anticipata, quando la gravidanza è difficile e svolgi un lavoro faticoso; 
- hai diritto al congedo di maternità come le lavoratrici dipendenti (cioè puoi astenerti dal lavoro per 5 
mesi); 
- puoi chiedere il congedo parentale per 3 mesi, ma solo nel primo anno di vita del bambino; 
- l’indennità di maternità non ti viene pagata dal tuo datore di lavoro ma devi presentare la domanda 
direttamente all’INPS (l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale).  
Per gli indirizzi degli uffici INPS a Milano, consultare la sezione “INDIRIZZI UTILI” alla fine della 
guida.  
 
Se sei lavoratrice autonoma: 
 
• hai diritto all’indennità di maternità, come le collaboratrici a progetto. 
 
Se aspetti un bambino e sei in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 
periodo puoi chiedere: 
• un contributo economico di € 300,00 al mese (intervento “Cicogna”), se risiedi a Milano da almeno 

3 anni e il tuo ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) non supera € 18.592,45 
all’anno. Questo contributo viene erogato alle future mamme dalla 27° settimana di gravidanza fino 
al compimento del 1° anno di età del bambino, secondo graduatorie trimestrali. 
La domanda va inoltrata entro la 20° settimana all’Ufficio Protocollo, Largo Treves, 1 - 
Milano - Tel. 02-88453361 

 
 
Se non lavori o non hai diritto all’indennità di maternità anche se lavori 
 
Se sei in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo puoi chiedere: 
• un assegno di maternità dell’importo massimo di € 1545,55, per l’anno 2009, se risiedi a Milano, se 

non hai ricevuto altre prestazioni di maternità dall’INPS o dal datore di lavoro e se la tua situazione 
economica (rilevata con ISEE) non supera Euro 32.222,66 (per l’anno 2009) per una famiglia di tre 
persone (per nuclei familiari con più componenti l’ISEE aumenta in proporzione). 
La domanda va inoltrata entro 6 mesi dalla data del parto all’Ufficio Protocollo, Largo 
Treves, 1 Tel. 02-88453361(La dichiarante è solo la madre e si precisa che l’assegno non viene 
erogato mensilmente). 

 
Se sei una cittadina comunitaria puoi chiedere: 
• un contributo economico annuale, per un totale di € 1623,57 (corrispondente a € 128,89 al mese per 

un periodo fino a 12 mesi), se hai almeno tre figli minori che convivono con te e se la tua situazione 
economica (rilevata con ISEE) non supera € 23.200,30, per l’anno 2009, per una famiglia di cinque 
persone. Per nuclei familiari con più componenti l’ISEE aumenta in proporzione. Questo contributo 
economico non viene erogato mensilmente e può essere chiesto insieme al sostegno alla maternità 
precedentemente elencato. 
Non è prevista l’erogazione di quest’assegno alle cittadine extracomunitarie, anche se in possesso 
della carta di soggiorno. 
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Per informazioni, devi rivolgerti all’Ufficio Sostegno alla Famiglia – comune di Milano - Tel. 02-
884.63048).  
La domanda va inoltrata entro 6 mesi dalla data del parto all’Ufficio Protocollo, Largo 
Treves 1, Tel. 02-88453361. 
(Si precisa che la domanda va rinnovata ogni anno, finché sussiste il requisito dei tre figli 
minori nel proprio nucleo). 

 
Se non hai ancora  il permesso di soggiorno ed aspetti un bambino: 
 

• ai sensi dell’art. 19 comma 2 lett. d) del T.U. sull’immigrazione (D.Lgs. 286/1998), non 
modificato dal cosidetto pacchetto sicurezza, non puoi essere espulsa; 

• puoi chiedere direttamente alla Questura un permesso di soggiorno “per cure mediche”, da 
quando viene certificata la gravidanza e fino al 6° mese di vita del tuo bambino, presentando il 
certificato medico e una dichiarazione di domicilio (tale permesso di soggiorno potrà essere 
richiesto anche dal padre del bambino, alla sua nascita, se è sposato e convivente con te).  
Ricordati che il permesso di soggiorno per cure mediche/maternità non consente di 
svolgere attività lavorativa e non è rinnovabile né convertibile; 

• hai diritto alle cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti o considerate essenziali, in modo 
continuativo, durante la gravidanza ed il parto, presso gli ospedali pubblici o convenzionati con 
il Servizio Sanitario Nazionale. Riceverai lo stesso trattamento delle cittadine italiane anche in 
assenza di documenti; 

• puoi effettuare la dichiarazione di nascita presso l’ospedale o l’ufficio comunale senza correre il 
rischio di venire denunciata; allo stesso modo il padre del bambino, se è irregolarmente presente 
sul territorio e se non è sposato con te, può effettuare il riconoscimento del figlio naturale senza 
correre alcun rischio; 

• puoi ricorrere alle vie giudiziarie per il riconoscimento della paternità se il padre del minore non 
vuole riconoscerlo dopo la nascita; 

 
 
FAMIGLIA 
 
 
Puoi chiedere il ricongiungimento con i tuoi familiari all’estero: 
 
• se hai un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex-carta di soggiorno) o un 
permesso di soggiorno della durata di almeno un anno per lavoro subordinato o autonomo, per studio, 
per asilo, per motivi religiosi o per motivi familiari. 
 
 
I familiari che possono raggiungerti in Italia sono: 
 

- tuo marito, se non legalmente separato e se non ha meno di 18 anni; 
- i tuoi figli minori e anche i figli di tuo marito; 
- i tuoi figli maggiorenni (ossia maggiori di 18 anni) a carico, se, a causa del loro stato di salute, 

sono totalmente invalidi; 
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- i tuoi genitori a carico, se non hanno altri figli nel paese d’origine o, in caso abbiano più di 
sessantacinque anni, se gli altri figli sono impossibilitati al loro mantenimento per documentati 
gravi motivi di salute. 

 
Se vieni dall’estero e sei stata autorizzata ad entrare in Italia per motivi di lavoro o hai un permesso di 
CE per soggiornanti di lungo periodo (ex-carta di soggiorno) puoi far venire in Italia con te i tuoi 
familiari (gli stessi per i quali ti è consentito chiedere il ricongiungimento familiare), dimostrando di 
risiedere in un alloggio idoneo ad accoglierli e di avere un reddito sufficiente per il loro mantenimento.  
In questo caso, puoi chiedere un visto di ingresso in Italia anche per loro, come “familiari al seguito”, 
ma devi prima ottenere il nulla osta dallo Sportello Unico per l’Immigrazione, presso la Prefettura 
(Corso Monforte, 31 – 20122 Milano, Tel. 02. 77584343), tramite un Procuratore speciale nominato 
presso l’Ambasciata o il Consolato Italiano nel tuo Paese di provenienza. 
 
 
Per fare arrivare i tuoi familiari devi dimostrare di avere a disposizione: 
 
• un reddito annuo, derivante da fonti lecite (ad es. lavoro subordinato o autonomo), non inferiore 
all’importo annuo dell’assegno sociale, aumentato della metà per ogni familiare da ricongiungere.  
Per il 2009 il reddito da dimostrare è di € 7.976,47 per il ricongiungimento di un familiare, di € 
10.635,30 per il ricongiungimento di due familiari, di € 13.294,12 per il ricongiungimento di tre 
familiari, di € 15.952,95 per il ricongiungimento di quattro familiari e così via. 
Per il ricongiungimento di due o più minori di 14 anni è sufficiente dimostrare un reddito annuo pari al 
doppio dell’importo annuo dell’ assegno sociale (per il 2009 € 10.635,30); 
 
• un alloggio idoneo in quanto conforme ai requisiti igienico-sanitari nonché di idoneità abitativa 
accertati dai competenti uffici comunali. 
 
La domanda di nulla osta per il ricongiungimento familiare deve essere presentata allo Sportello Unico 
per l’Immigrazione, presso la Prefettura di dimora, utilizzando la procedura informatizzata. Per far ciò 
potrai chiedere assistenza ai patronati e agli altri uffici abilitati. 
Quando avrai ottenuto il nulla osta i tuoi familiari dovranno presentare al Consolato Italiano nel loro 
Paese i documenti che attestano il rapporto coniugale o di parentela con te al fine di ottenere il visto di 
ingresso. 
 
 
I tuoi familiari: 
 
• entro 8 giorni lavorativi dall’arrivo, con il passaporto ed il visto d’ingresso per motivi familiari, 
dovranno presentarsi presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura; se abiti a Milano o 
in provincia di Milano il tuo familiare deve fissare entro 8 giorni dall’arrivo l’appuntamento telematico 
allo Sportello Unico sul relativo sito internet della Prefettura di Milano;  
• in Prefettura riceveranno il modulo (KIT) di richiesta del primo permesso di soggiorno per famiglia, 
che dovrà essere spedito tramite gli uffici di Poste Italiane denominati “Sportello Amico”; 
• con il permesso per motivi familiari potranno svolgere un lavoro subordinato o autonomo, iscriversi 
negli elenchi dell’anagrafe comunale per trovare un lavoro, usufruire dell’assistenza sanitaria e 
frequentare i corsi di studio e/o di formazione professionale; 
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• una volta ricongiunti, hanno diritto ad un permesso di soggiorno per motivi di famiglia della durata 
del tuo permesso di soggiorno oppure al tuo stesso permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 
periodo.  
I familiari di un cittadino italiano o comunitario hanno diritto ad un permesso di soggiorno di lunga 
durata come familiari di un cittadino dell’Unione Europea. 
 
 
Se hai figli minori e hai il permesso di soggiorno: 
 
• fino ai 14 anni, sono iscritti anche loro sul permesso di soggiorno o sul permesso di soggiorno CE per 
soggiornanti di lungo periodo (ex-carta di soggiorno) tuo e/o del padre (al minore verrà rilasciato un 
tesserino autonomo associato a quello del genitore);  
• dopo i 14 anni, sarà loro rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari (o un permesso di 
soggiorno C.E. per soggiornanti di lungo periodo se i genitori sono in possesso di tale permesso);  
• a 18 anni, diventati maggiorenni, hanno diritto ad un permesso di soggiorno per studio, per lavoro 
subordinato/autonomo o per attesa occupazione. Inoltre, possono rinnovare il loro permesso di 
soggiorno per motivi familiari, purché i genitori dimostrino un reddito sufficiente al loro 
mantenimento. 
 
I cittadini stranieri nati in Italia da genitori regolarmente soggiornanti e che vi abbiano risieduto 
legalmente senza interruzioni dalla nascita e fino alla maggiore età, possono richiedere la cittadinanza 
italiana.  
L’istanza deve essere presentata, entro il diciannovesimo anno di età, al Comune competente per 
residenza. 
 
Se hai figli minori e non hai il permesso di soggiorno: 
 
• potrai ottenere anche tu un permesso di soggiorno per motivi familiari, se i tuoi figli sono iscritti sul 

permesso di soggiorno del padre, anche se tu non sei spostata con lui. È essenziale, però, che tu abbia 
avuto un precedente permesso di soggiorno, scaduto da non più di un anno (anche se per cure 
mediche/gravidanza) e che il padre dimostri i requisiti di alloggio e reddito previsti per il 
ricongiungimento familiare; 

• il Tribunale per i Minorenni, per gravi motivi legati allo sviluppo psicofisico del minore che si trova 
in Italia, può autorizzare l’ingresso o la permanenza di un familiare, rilasciando a quest’ultimo un 
permesso “per assistenza minore”, che permette di lavorare regolarmente, ma che non può essere 
convertito in un permesso di soggiorno per lavoro2; 

• anche se irregolari, i tuoi figli hanno diritto all’assistenza sanitaria e sono soggetti all’obbligo 
scolastico; 

 
 
 
ASSISTENZA SANITARIA 
 
 
1. Se hai il permesso di soggiorno 

                                                 
2 Vedi art. 31 comma 3 e art. 29 comma 6 del Decreto Legislativo 286/98 “Testo unico delle disposizioni in materia di 
immigrazione”.  
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1.1 Devi iscriverti obbligatoriamente al Servizio sanitario nazionale (SSN): 
 
• se hai un permesso di soggiorno (o se ne hai chiesto il rinnovo) per lavoro subordinato, autonomo o 
per attesa occupazione, per motivi familiari, per asilo politico, per protezione sussidiaria o per motivi 
umanitari, per richiesta di asilo, o affidamento, per acquisto della cittadinanza italiana;  
• l’iscrizione è gratuita, è valida anche per i tuoi familiari a carico regolarmente soggiornanti ed ha 
durata pari al permesso di soggiorno. A seguito dell’iscrizione avrai gli stessi diritti e doveri della 
cittadina italiana, ma ricordati che l’iscrizione non è più valida nel caso in cui il permesso di soggiorno 
non sia stato rinnovato o sia stato revocato; 
• l’iscrizione deve essere fatta presso l’Azienda sanitaria locale (ASL), dove è possibile scegliere il 
medico di base e il pediatra di famiglia. L’ASL ti rilascia la tessera sanitaria - Carta Regionale dei 
Servizi (CSR) - che ti permetterà di accedere a tutte le prestazioni di assistenza sanitaria. Dovrai pagare 
solo il ticket per le visite in ambulatorio o per l’acquisto di farmaci;  
• sono totalmente gratuiti l’assistenza medica generale e pediatrica ed i ricoveri in ospedale.  
 
1.2 Puoi iscriverti volontariamente al Servizio sanitario nazionale: 
 
• se sei regolarmente soggiornante, ma non rientri nelle categorie precedenti (ad esempio, se hai un 
permesso per studio), pagando un contributo annuale, a meno che tu non sia già titolare di una polizza 
assicurativa, valida in Italia, contro il rischio di malattie, infortuni e maternità. 
 
 
2. Se non hai ancora il permesso di soggiorno: 
 
• puoi usufruire delle cure sanitarie, ambulatoriali e ospedaliere urgenti e in ogni modo essenziali, in 
modo continuativo per malattie e infortuni e dei programmi di medicina preventiva, utilizzando il 
codice STP (Straniero Temporaneamente Presente); 
• l’accesso alle strutture sanitarie non può comportare alcuna segnalazione alle Autorità; 
• non puoi essere espulsa, se sei in stato di gravidanza o nei 6 mesi successivi alla nascita del bambino. 
Potrai avere un permesso di soggiorno per cure mediche (insieme al padre del bambino se sposato e 
convivente con te), rinnovabile fino ai 6 mesi di età del bambino e dovrai iscriverti al Servizio Sanitario 
Nazionale, presentando la documentazione che attesti la gravidanza in corso. 
 
Nota bene: il cosidetto “pacchetto sicurezza” non ha modificato questi diritti. 
 
 
Puoi rivolgerti al Consultorio Familiare, che offre servizi e consulenze relative a:  
 
• relazioni affettive e sessualità; 
• maternità e paternità consapevoli; 
• gravidanza e maternità; 
• contraccezione; 
• applicazione legge 194/78 (per l’interruzione volontaria di gravidanza); 
• visite e controlli ginecologici (PapTest); 
• problemi relativi alla menopausa. 
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Inoltre, il Consultorio offre colloqui psicologici e sociali per problemi di coppia, familiari e rapporto 
con i figli. Ti informa anche su problemi riguardanti il diritto di famiglia, le separazioni, i divorzi e il 
riconoscimento dei figli. 
 
 
Se non puoi tenere il bambino appena nato puoi lasciarlo in ospedale.  
Non è un reato, quindi non sarai soggetta ad alcuna sanzione e sarà tutelato il tuo anonimato.  
Ricordati, però, che è una scelta definitiva e il tuo bambino verrà dato in adozione. Prima di qualunque 
scelta, puoi rivolgerti agli operatori sociali presenti in ospedale: a Milano, presso la Clinica 
Mangiagalli, in Via Commenda 10, esiste la “Culla per la Vita” oppure puoi chiamare il numero verde 
800.400.400 (Servizio Madre Segreta della Provincia di Milano). 
 
Nota bene: il cosiddetto “pacchetto sicurezza” non ha modificato questi diritti.  
 
 
 
 
PROTEZIONE SOCIALE 
 
I progetti di protezione sociale3 sono rivolti a persone straniere vittime di sfruttamento (sessuale, 
lavorativo, accattonaggio) che decidono di sottrarsi alle violenze e di partecipare ad un programma di 
assistenza ed integrazione sociale sul territorio italiano. 
I progetti garantiscono ospitalità in centri di accoglienza, strutture protette e il rilascio di un permesso 
di soggiorno per motivi umanitari. 
 
Il permesso di soggiorno per motivi umanitari:  

- dura 6 mesi e può essere rinnovato per un anno; 
- consente l’iscrizione all’assistenza sanitaria e l’accesso ai servizi assistenziali; 
- consente di iscriversi nelle liste di collocamento, di svolgere lavoro subordinato o di 

studiare; 
- può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. 

 
Informazioni sui progetti di protezione possono essere richieste a: 

- Numero Verde Nazionale 800.290.290; 
- Ufficio Servizi Immigrazione del Comune di Milano, Via Edolo ,19 Milano - Tel. 02-

884.67581. 
 
 
 
PERMESSO DI SOGGIORNO 
 
 
Il permesso di soggiorno4 è il documento che attesta la tua presenza legale in Italia.  
 

                                                 
3 Vedi art. 18 del Decreto Legislativo 286/98 “Testo unico delle disposizioni in materia di immigrazione”.  
4 Attenzione: il permesso di soggiorno non è da confondere con il “visto”, che autorizza solo l’ingresso sul territorio italiano 
mentre il permesso di soggiorno consente la permanenza sul territorio stesso. 
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Il permesso di soggiorno può essere rilasciato per: 
• lavoro subordinato, stagionale o autonomo; 
• attesa occupazione; 
• attività di lavoro in casi particolari5 (spettacolo, infermieri, sportivi, ecc.); 
• motivi familiari; 
• studio; 
• affidamento; 
• acquisizione della cittadinanza italiana o dello status di apolide; 
• religione o culto; 
• affari, missione; 
• asilo politico, protezione sussidiaria e motivi umanitari. 
 
 
Il permesso di soggiorno deve essere richiesto: 
• entro otto giorni lavorativi dall’arrivo in Italia inviando il KIT che potrai trovare presso gli uffici di 
poste italiane denominati “Sportello Amico”; 
• indicando nella domanda il visto d’ingresso rilasciato dal Consolato italiano del tuo Paese, il tuo 
passaporto valido o documento equipollente e i documenti che dimostrano la disponibilità di alloggio e 
la possibilità di mantenerti in Italia. 
 
Per ricevere assistenza nella compilazione del KIT puoi rivolgerti ai Patronati o Uffici abilitati alla 
compilazione della richiesta e all’invio telematico; 
 
 
Devi rivolgerti direttamente alla Questura se chiedi il rilascio di un permesso per: 
 
• cure mediche; 
• minore età e affidamento; 
• protezione sociale; 
• giustizia; 
• status di apolide; 
• motivi umanitari; 
• richiesta di asilo e asilo politico; 
• residenza elettiva; 
• coesione familiare con figlio minore regolarmente soggiornante  
 
L’Ufficio Immigrazione della Questura di Milano si trova in Via Montebello, 26/28 - Tel. 02-62261. 
 
 
Il permesso di soggiorno ha una durata non superiore a: 
• nove mesi per lavoro stagionale; 
• due anni in caso di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; 
• due anni per lavoro autonomo o per ricongiungimento familiare; 
• un anno in caso di contratto per lavoro subordinato a tempo determinato; 
• un anno per studio; 

                                                 
5 Vedi art. 27 del Decreto Legislativo 286/98 “Testo unico delle disposizioni in materia di immigrazione”. 



 

 12 

• alla durata del procedimento per ottenere la cittadinanza italiana, l’apolidia o il riconoscimento dello 
status di rifugiato; 
• cinque anni per coesione familiare con familiari italiani entro il 2° grado; 
• cinque anni per asilo politico, tre anni per protezione sussidiaria. 
Se arrivi per motivi di turismo, visita o affari, o comunque con un visto non superiore ai tre mesi, devi 
fare una dichiarazione di presenza (che sostituisce il vecchio permesso di soggiorno) alla polizia di 
frontiera o presso la Questura, entro 8 giorni dall’ingresso. 
 
 
Il permesso di soggiorno sarà rinnovato: 
• se possiedi mezzi di sostentamento, alloggio e gli altri requisiti richiesti, a seconda del tipo di 

permesso che hai richiesto; 
• se non sei stata lontana dall’Italia per più di sei mesi, salvo comprovati motivi; 
• se non hai una segnalazione relativa all’accordo di Schengen in un altro paese dell’Unione Europea; 
• se non hai commesso reati ostativi.  
 
Puoi compilare da sola la richiesta di rinnovo del tuo permesso di soggiorno e spedirla tramite Poste 
Italiane oppure puoi rivolgerti al Patronato per la compilazione del modulo e l’invio telematico della 
richiesta. 
 
 
Il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere chiesto almeno 60 giorni prima della scadenza e non 
oltre 60 giorni dopo la scadenza. 
 
Il cosiddetto “pacchetto sicurezza” prevede che per il rinnovo del permesso di soggiorno si dovrà 
pagare una tassa che varia da € 80 a € 200. 
 
Se hai un permesso di soggiorno di lunga durata puoi: 

• iscriverti all’anagrafe e ottenere la residenza in Italia; 
• richiedere la carta d’identità; 
• iscriverti al Servizio Sanitario Nazionale per il diritto all’assistenza sanitaria. 

 
Ricordati: 

• di rinnovare la dichiarazione di dimora abituale entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di 
soggiorno presso gli uffici dell’anagrafe del Comune; 

• di fare la dichiarazione annuale dei redditi (per l’assistenza fiscale puoi rivolgerti ai numerosi 
CAAF presenti sul territorio)  

 
Il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro è subordinato alla sottoscrizione del contratto di 
soggiorno che: 
• deve contenere la garanzia, da parte del datore di lavoro, di un alloggio per la lavoratrice e del 

pagamento delle spese di viaggio per il suo rientro nel Paese di origine; 
• deve essere firmato dal datore di lavoro e dalla lavoratrice e spedito tramite raccomandata con 

ricevuta di ritorno presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione a Milano in Corso Manforte, 31 
CAP 20122, per quelli residenti a Milano (ricorda di conservare accuratamente una fotocopia e la 
ricevuta della raccomandata). 
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PERMESSO DI SOGGIORNO CE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO (ex-carta di 
soggiorno) 
 
L’Italia ha recepito e si è uniformata alle direttive Europee. L’ex-carta di soggiorno è stata sostituita dal  
“permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo”.  
E’ un documento che riguarda i cittadini extracomunitari ed è valido per tutto il territorio dell’Unione 
Europea. 
Tale permesso ha durata illimitata ed è anche valido come documento d’identificazione personale, 
purché sempre aggiornato. 
 
Puoi chiedere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex- carta di soggiorno): 

• per te, per tuo marito e per i tuoi figli minori; 
• per i tuoi figli maggiorenni (ossia con più di 18 anni) a carico, se, a causa del loro stato di 

salute, sono totalmente invalidi; 
• per i tuoi genitori a carico, se non hanno altri figli nel paese d’origine o se 

ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per 
gravi motivi di salute; 

 
 
Devi essere regolarmente soggiornante in Italia da almeno cinque anni e dimostrare di avere: 
• un permesso di soggiorno in corso di validità per lavoro subordinato o autonomo o per motivi 

familiari; 
• un alloggio che rispetti i parametri minimi per l’edilizia pubblica, secondo la legge regionale; 
• un reddito uguale o superiore all’importo annuale dell’assegno sociale (€ 5.317,65 per il 2009), che 
varia a seconda del numero di familiari a carico (€ 7.976,47 in presenza di un familiare, € 10.635,30 in 
presenza di due familiari, € 13.294,12 in presenza di tre familiari, di € 15.952,95 in presenza di quattro 
familiari, € 10.635,30 in presenza di due o più minori di 14 anni, € 13.294,12 in presenza di due o più 
minori di 14 anni e un familiare); 
• assenza di condanne penali. 
 
 
Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex- carta di soggiorno) permette: 
• l’ingresso in Italia senza obbligo di visto; 
• lo svolgimento di ogni attività lavorativa, salvo quelle riservate ai cittadini italiani; 
• di lavorare o soggiornare in un altro Paese dell’Unione Europea; 
• l’accesso alle prestazioni economiche socio-assistenziali, previdenziali, scolastiche ecc., a condizione 

di essere effettivamente residente in Italia (iscrizione anagrafica). 
 
Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è valido a tempo indeterminato quale 
titolo per il soggiorno. 
 
Ricorda che il permesso di soggiorno CE è revocato in caso di assenza dal territorio dell’Unione 
Europea per un periodo superiore ai 12 mesi. 
 
 
 
LAVORO 
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Se hai un permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale o autonomo, hai diritto a: 
• parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto alle lavoratrici e ai lavoratori italiani; 
• parità di trattamento retributivo, previdenziale e assistenziale previsto per le lavoratrici e i lavoratori 

italiani dalla legge e dai contratti nazionali di lavoro; 
• la possibilità di iniziare degli studi oppure di continuare gli studi oltreché di far riconoscere quelli 

realizzati nel tuo Paese;  
• la possibilità di chiedere il riconoscimento del tuo titolo professionale ai fini dell’esercizio 

dell’attività professionale in Italia. 
 
Il permesso di soggiorno per lavoro subordinato, autonomo o per motivi familiari può essere utilizzato 
per tutte le altre attività lavorative consentite dalla legge. 
 
 
Se perdi il tuo posto di lavoro per licenziamento o dimissioni: 

• dovrai essere iscritta nelle liste di mobilità o nell’elenco anagrafico presso il Centro per 
l’impiego, per la durata residua del tuo permesso di soggiorno e, in ogni caso, per almeno sei 
mesi; 

• in caso di licenziamento, se hai i requisiti contributivi previsti, puoi chiedere l’indennità di 
disoccupazione oppure l’indennità di mobilità agli uffici INPS o al Patronato nei casi previsti 
dalla legge; 

• hai diritto ad un permesso di soggiorno “per attesa occupazione” della durata di soli 6 mesi; 
• alla scadenza del permesso di soggiorno per attesa occupazione dovrai dimostrare di aver 

ottenuto un nuovo contratto di lavoro altrimenti la tua richiesta di rinnovo sarà rigettata. 
 
 
 
PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE 
 
 
Se hai un regolare rapporto di lavoro in Italia hai diritto: 
• allo stesso trattamento previdenziale e assicurativo previsto per le lavoratrici e i lavoratori italiani 
(maternità, assegni familiari, infortunio, malattia, pensioni d’invalidità, vecchiaia e superstiti, 
disoccupazione, ecc); 
• ad avere un permesso di soggiorno per residenza elettiva, se sei pensionata e non sei in possesso di un 
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex - carta di soggiorno). 
 
 
Se hai lavorato in vari paesi: 
• l’Italia ha stipulato numerose Convenzioni internazionali di sicurezza sociale che consentono di 

sommare i periodi di lavoro svolti in Italia e nel tuo Paese; 
• puoi ottenere una serie di prestazioni previdenziali, secondo il tipo di convenzione (maternità, 

pensioni, infortuni, malattia, prestazioni familiari, ecc); 
• sappi che l’Italia ha stipulato delle Convenzioni Internazionali di Sicurezza Sociale con: Argentina, 

Australia, Brasile, Canada, Isole di Capo Verde, Jersey e Isole del Canale, Isole di Man, Croazia, 
Slovenia, Bosnia Erzegovina, Macedonia, Serbia Montenegro, Principato di Monaco, Repubblica di 
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San Marino, Stati Uniti d’America, Tunisia, Uruguay, Venezuela e Svizzera. Altre convenzioni sono 
in fase di stipula; 

• le prestazioni familiari sono erogate ai familiari all’estero, solo se vi è una convenzione che le 
preveda. 

 
Se hai deciso di ritornare nel tuo paese: 
• e non hai raggiunto il diritto a una pensione italiana o se con il tuo Paese non esiste una Convenzione 
Internazionale di Sicurezza Sociale, puoi avere diritto a una pensione a 65 anni di età con il sistema 
contributivo, anche se hai meno di 5 anni di contributi versati in Italia. 
 
 
Per ottenere le prestazioni economiche socio-assistenziali: 

• assegni di maternità, invalidità civile o assegno sociale, devi essere in possesso del permesso di 
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex-carta di soggiorno). Tale requisito non è 
richiesto per i rifugiati; 

• il lavoratore invalido può essere iscritto nelle liste di collocamento obbligatorio. 
 
 
 
STUDIO E TITOLO DI STUDIO 
 
 
Se hai ottenuto il visto per frequentare un corso universitario in Italia: 

• puoi chiedere, al momento dell’immatricolazione, l’abbreviazione del corso, se hai accumulato 
alcuni anni di studio universitario nel tuo Paese (documentati con gli esami sostenuti); 

• puoi avere un permesso di soggiorno per motivi di studio di un anno, rinnovabile se hai 
superato gli esami necessari (almeno un esame nel primo anno, almeno due negli anni 
successivi e comunque non oltre il terzo anno fuori corso);  

• il permesso per studio o formazione ti consente di lavorare per un massimo di 20 ore 
settimanali; 

• puoi convertire il permesso per studio o formazione in permesso per lavoro subordinato o 
autonomo, in base alla quota riservata alle conversioni6. La conversione è indipendente dalla 
disponibilità delle quote per coloro che si laureano in Italia o hanno conseguito un master di 
secondo livello 

• puoi iscriverti alla ASL per l’assistenza sanitaria volontaria, versando un contributo forfettario; 
• puoi chiedere il ricongiungimento con i tuoi familiari, se dimostri di avere i requisiti di alloggio 

e reddito. 
 
 
Se possiedi una laurea ottenuta all’estero: 

• puoi chiedere il riconoscimento accademico della tua laurea estera, se possiedi un permesso per 
lavoro o per motivi familiari, presentando una domanda direttamente all’Università italiana 
(segreteria studenti stranieri). Salvo accordi bilaterali con l’Università del tuo Paese, otterrai 
l’abbreviazione del corso di laurea; 

                                                 
6 Così come previsto dal decreto annuale, che regola i flussi d’ingresso. 
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• dovrai allegare i titoli stranieri (certificati di studio, materie sostenute e voti) legalizzati dalle 
autorità del tuo Paese, tradotti e muniti di dichiarazione di valore del Consolato italiano del 
Paese che ti ha rilasciato il titolo; 

• superati gli esami previsti per ogni corso, otterrai la laurea italiana e potrai iscriverti agli albi 
per l’esercizio professionale, con pari diritti rispetto ai cittadini italiani. 

 
 
Se possiedi un titolo professionale, ottenuto all’estero: 

• puoi chiedere il riconoscimento professionale del titolo estero presentando una domanda al 
Ministero competente (Ministero della Giustizia, del Welfare, ecc), che esaminerà il tuo caso. Il 
riconoscimento ti sarà concesso con decreto, a seguito del superamento di alcune prove; 

• successivamente potrai iscriverti all’albo professionale per esercitare la tua professione in Italia. 
Puoi farlo anche se risiedi ancora all’estero (via posta o tramite delega ad una persona di 
fiducia), se hai ottenuto un’autorizzazione per lavorare in Italia, anche fuori quota di ingresso, 
come nel caso degli infermieri professionali7; 

• il decreto di riconoscimento delle professioni sanitarie è valido per due anni, entro i quali devi 
iscriverti nel relativo albo professionale. In caso contrario, il decreto perde efficacia. Per le 
professioni non costituite in ordini o in collegi, il decreto di riconoscimento perde efficacia, 
qualora l’interessata non lo abbia utilizzato per scopi di lavoro, per un periodo di due anni dalla 
data del rilascio; 

• potrai rinnovare il tuo nulla osta al lavoro e il permesso di soggiorno, se inizi a lavorare come 
infermiera professionale. Potrai cambiare datore di lavoro (struttura sanitaria pubblica o privata, 
cooperativa, agenzia di somministrazione ecc.), ma dovrai sempre svolgere la mansione di 
infermiera professionale. 

 
 
Se possiedi un titolo di scuola secondaria: 

• puoi chiedere il riconoscimento, presentando una domanda al Ministero dell’Istruzione; 
• dovrai allegare la documentazione estera legalizzata dal Consolato Italiano del luogo di 

residenza e una dichiarazione di valore del titolo. 
 
 
 
CITTADINANZA ITALIANA 
 
 
Puoi chiedere la cittadinanza italiana: 

• se sei di origine italiana e sei residente in Italia (se non hai la residenza in Italia, ma sei entrata 
regolarmente, puoi richiedere comunque la cittadinanza ed hai diritto ad un permesso di 
soggiorno “in attesa di cittadinanza”); 

• se sei nata in Italia e vi risiedi con regolare permesso di soggiorno, senza interruzioni, dalla 
nascita e fino ai 18 anni, rivolgendoti entro il 19° anno di età presso il tuo Comune di residenza, 

• se sposi un cittadino italiano e risiedi in Italia da almeno 2 anni a partire dalla data del 
matrimonio; oppure se sposi un cittadino italiano e sei residente all’estero trascorsi tre anni a 
partire dalla data del matrimonio (in presenza di figli i termini sono ridotti della metà). Non 

                                                 
7 Vedi art.27 D.Lgs. 286/98 e successive modifiche. 
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deve essere intervenuto scioglimento o annullamento del matrimonio, separazione o cessazione 
della convivenza. 
La domanda va presentata in Prefettura. 

• per naturalizzazione, se risiedi legalmente in Italia da 10 anni ed a seguito della valutazione di 
alcuni requisiti quali l’autonomia economica, il pagamento delle tasse, la mancanza di 
precedenti penali, ecc.  
La domanda va presentata in Prefettura. 

 
 
 
NUOVE CITTADINE COMUNITARIE 
 
 
Dal 1° maggio 2004 dieci nuovi paesi sono entrati a far parte dell’Unione Europea: Cipro e Malta, 
Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia, Slovacchia e Slovenia. Se sei 
cittadina di uno di questi Paesi puoi entrare per lavoro in Italia senza limitazioni. 
 
Dal 1° gennaio 2007 si sono aggiunti Bulgaria e Romania.  
Se sei cittadina di uno di questi Paesi puoi entrare senza limitazioni in Italia e lavorare nei seguenti 
settori: agricolo, turistico-alberghiero, domestico, edilizio, metalmeccanico, dirigenziale e stagionale. 
In caso di impiego nei restanti settori lavorativi devi chiedere l’autorizzazione al lavoro presso lo 
Sportello unico per l’Immigrazione della Prefettura di Milano  
 
 
Se sei lavoratrice comunitaria usufruisci della libera circolazione nei paesi dell’Unione europea. 
 
 
Non hai più l’obbligo di avere la carta UE. Basta ottenere, insieme ai tuoi familiari comunitari, 
l’iscrizione anagrafica in Italia come residente. 
Se i tuoi familiari sono cittadini non comunitari hanno diritto a stare con te e avere una carta di 
soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione. Hanno, inoltre, lo stesso diritto di libera circolazione 
il tuo coniuge, anche se è non comunitario, e i tuoi figli minori di 21 anni o a carico, legalmente 
soggiornanti in Italia. 
 
 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

• Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla 
condizione dello straniero  (Decreto Legislativo n. 286/98 e successive modifiche). 

• Regolamento di attuazione (Decreto Presidenza della Repubblica n. 394/99 e successive 
modifiche. 

• Legge n. 91/92 «Norme sulla cittadinanza italiana 
• Decreto Legislativo n. 30/2007 Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei 

cittadini dell’Unione e loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio 
degli Stati membri 
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CONTRASTARE LA VIOLENZA CONTRO LE DONNE 8 
 
 
Ricorda che: 
È violenza ogni forma di abuso e/o controllo. 
 
Può essere: 

• fisica 
• psicologica 
• sessuale 
• economica 

Forse ti senti: 
• impaurita 
• stanca e senza energie 
• isolata e sola 
• provi vergogna per ciò che è successo, per non aver reagito o non essere riuscita a fermare la 

violenza 
• responsabile della situazione 
• non capita e temi che nessuno possa aiutarti 
• non vedi una soluzione  

 
NON SEI TU INADEGUATA 
 
La violenza tende ad annullare, annientare chi la subisce provocando pesanti conseguenze sulla qualità 
della vita. 
 
NON SEI TU LA CAUSA DELLA VIOLENZA 
 
La violenza è un problema di chi la agisce. 
 
ESISTE SEMPRE UNA VIA DI USCITA: TU HAI LA FORZA E LE RISORSE PER TROVARE LA 
TUA SOLUZIONE  
 
E’stata approvata una legge che predispone le misure contro gli atti persecutori, introducendo nel 
codice penale la fattispecie di reato di stalking.  
 
E’ prevista la pena della reclusione da 6 mesi a 4 anni per chiunque minaccia o molesta tanto da 
cagionare un grave stato di ansia, e di paura, ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità 
propria o dei propri figli e che ti costringe a cambiare le tue abitudini di vita. 
 
La pena è aumentata della metà se le molestie sono perpetrate dal coniuge, convivente o divorziato, da 
una persona legata affettivamente o se sono esercitare contro un minore o contro una persona minorata 
fisica o psichica.  

                                                 
8 Tratto da “Violenza alle donne:il diritto di dire no”, 2006; opuscolo realizzato dal Comune di Milano con la Cooperativa 
Sociale Cerchi D’Acqua, in collaborazione con CGIL, CISL e UIL, grazie ad un finanziamento della Legge Regionale 
23/99 “Politiche regionali per la famiglia”, art.4, comma bis 
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Il Comune di Milano - Ufficio Iniziative contro le violenze, (Largo Treves 1, IV piano- Tel.02.884 
68457) ha come obiettivo principale il coordinamento e il sostegno di progetti rivolti alla tutela delle 
donne. Mette a disposizione strumenti legali per tutelarti ed interrompere la violenza e strutture 
competenti dove trovare ospitalità, sostegno e progettare soluzioni. 
 
La CISL, per il tramite del suo Coordinamento per la Parità e le Pari Opportunità, è partner del 
progetto “I diritti delle donne immigrate” e in quanto tale ha redatto questa guida per conto del 
Comune di Milano 
 
La CISL, CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI  è un’organizzazione 
sindacale che si batte per la solidarietà tra i popoli ed è impegnata in molti progetti per lo sviluppo 
economico e sociale dei paesi in via di sviluppo di tutto il mondo. 
La CISL si occupa delle tematiche relative agli stranieri immigrati in Italia e ai loro familiari, 
svolgendo un’azione di tutela sociale e giuridica complessiva, attraverso l’informazione sui 
diritti/doveri e l’assistenza e la consulenza. La Cisl di Milano  si trova in Via Tadino 23, tel.: 
02205201, fax 02 2043660, sito: www.cislmilano.it. 
AVORO 
 
L’ INAS (Istituto nazionale di assistenza sociale) è il Patronato della CISL, e fa attività di assistenza 
previdenziale per la tutela dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, come previsto dalla Legge 
n.152/01 sui Patronati e dal Testo Unico sull’immigrazione (Dlgs n.286/98). La sede di Milano è in Via 
Benedetto Marcello 18, tel.: 02 29525021. 
 
 
Le donne straniere che vivono e lavorano in Italia possono rivolgersi alle seguenti strutture CISL per 
ottenere sostegno e servizi:  
 
CESIL , l’Ufficio Immigrazione della Cisl di Milano, svolge un'attività di informazione rispetto alla 
normativa vigente e di orientamento agli altri servizi del sindacato. L'attività di consulenza riguarda 
l'assistenza nella compilazione e nell'invio delle istanze di rilascio.  
Presso il CESIL operano l’ ANOLF (Associazione Nazionale Oltre Le Frontiere), associazione di 
volontariato che offre attività informativa, consulenza, assistenza finalizzata alla promozione e tutela 
dei diritti degli immigrati, e il Gruppo Donne Internazionale, costituito da volontarie di diverse 
nazionalità, che organizza incontri formativi ed orientativi per donne immigrate su accoglienza e 
solidarietà e prepara materiali informativi. Il Gruppo Donne Internazionale,inoltre, gestisce due “ Case 
di Passaggio per donne in grave disagio sociale”. 
La reception è aperta al pubblico dal lunedì al venerdì (h. 9.00-12.00), il lunedì e il martedì anche al 
pomeriggio (h. 14.00-16.00). La consulenza è solo su appuntamento. 
Recapiti: tel:02/20408142, fax: 02/29409064; e-mail: cesil.immigrati@cisl.it. 
Entrambe le Associazione sono in Via Benedetto Marcello n.10, Milano. 
 
Coordinamento Donne CISL per la Parità e le Pari Opportunità : promuove politiche di pari 
opportunità nell’ambito del lavoro, della conciliazione lavoro/famiglia, della tutela della maternità e 
paternità. Inoltre, favorisce la conoscenza dei diritti civili e sociali delle donne immigrate, 
affiancandole nella difesa dei diritti civili e sociali delle donne nel mondo. Promuove progetti di 
solidarietà per le donne in grave disagio sociale e contro il fenomeno della tratta e della prostituzione. 
A Milano, il Coordinamento Donne per la Parità e le Pari Opportunità opera in Via Tadino 23, tel: 
02/20525216. 
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CAAF-CISL - Via Tadino 23, Milano - Centro di Assistenza Fiscale per dichiarazione dei redditi. 
 
 
 
INDIRIZZI UTILI 
 
 
UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DI MILANO 
 
Settore Servizi per l’Infanzia, Via Porpora 10 - Tel: 02/884.62704 
Ufficio Minori Assegni, Largo Treves 1 - Tel. 02/884.63048) 
Ufficio Servizi Immigrazione del Comune di Milano, Via Edolo 19, Milano - Tel. 02/884.67581 
Ufficio Iniziative contro le violenze, Largo Treves 1, IV piano- Tel.02/884 68457) 
 
Uffici Anagrafe 
Zona 1: Via Larga ,12. Tel. 02.884. 62120/59999 
Zona 2: Via Padova ,118. Tel. 02.884. 64241 
Zona 3: Via Sansovino, 9. Tel.02.884. 58363 
Zona 4: Viale Ungheria, 29. Tel.02.884. 63450 
Zona 5: Viale Tibaldi, 41. Tel. 02.884.62910 
Zona 6: Viale Legioni Romane, 54. Tel.02.884. 63560 
Zona 7: Piazza Stovani, 3. Tel.02. 48911903 
Zona 8: Via Quarenghi, 21. Tel. 02.884. 64261 
Zona 9:Via Bovisasca, 173. Tel. 02. 39101172 

Orario: 8,30-13,00 / 14,30 - 15,30 

UFFICI RILASCIO IDONEITÀ ALLOGGIATIVA presso i Cons igli di Zona                                                
Zona 1:Via Marconi, 2. Tel. 02. 884 58105                                                                                           
Zona 2: Viale Zara, 100. Tel. 02. 884 58250                                                                                          
Zona 3:Via Sansovino, 9. Tel.02. 884 58307                                                                                         
Zona 4:Via Oglio, 18. Tel. 02. 884 58408                                                                                                 
Zona 5:Via Ribaldi, 41. Tel. 02. 884 58512 /02 884 58509                                                                  
Zona 6:Viale Legioni Romane, 54. Tel.02. 884 58625/02 884 58626                                                  
Zona 7: Piazza Stovani, 3. Tel. 02. 884 65783/02 884 5774                                                                 
Zona 8:Via Quarenghi, 21. Tel.02. 884 58813                                                                                      
Zona 9:Via Guerzoni, 38. Tel.02. 884 58766 

 
A.S.L. (Azienda Sanitaria Locale) 
Distretto 1: Corso Italia, 52. Tel. 02/ 85788102 
Ufficio Relazioni con il pubblico. Tel. 02/ 85788100 
Distretto 2. Via Ippocrate, 45. Tel. 02/ 85784001 
Ufficio Relazioni con il pubblico. Tel. 02/ 85788200 
Distretto 3: Via Ricordi, 1. Tel. 02/ 85788302 
Ufficio Relazioni con il pubblico. Tel. 02/ 85788300 
Distretto 4: Via Darwin, 20. Tel. 02/ 85788401 
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Ufficio Relazioni con il pubblico. Tel. 02/ 85788400 
Distretto 5: P.zza Bande Nere, 3. Tel. 02/ 85787001 
Ufficio Relazioni con il pubblico. Tel. 02/ 85788500 
 

ISPETTORATO PROVINCIALE DEL LAVORO:  Via M. Macchi 9 Telefono: 02/67921 dal lunedì 
al mercoledi' 9,15-12,30 e 15-16 giovedi' e venerdi' 9,15-12,30 

SPORTELLO UNICO PER L'IMMIGRAZIONE C/O PREFETTURA D I MILANO  – UTG 

Corso Monforte, 31 - 20122 Milano. Tel. 02/77584343. 

QUESTURA, Ufficio Immigrazione: Via Montebello 26/28. Tel. 02/ 62261 
 
UFFICIO DI COLLOCAMENTO: Viale Jenner 24. Tel. 02/ 77.40.40.40 

I.N.P.S. (Istituto Nazionale di Previdenza Sociale)                                                                                                                                                        
Via Melchiorre Gioia,22  Tel. Centralino: 02/67761                                                                       
Contact Center: 803164                                                                                                                          
Via Pietro Martire D'Anghiera  2  Tel Centralino: 02/574791                                                                       
Contact Center: 803164                                                                                                                               
Via Toffetti 121  Tel. Centralino: 02/525761                                                                                      
Contact Center: 803164                                                                                                                          
Via Lorenteggio 270/A  Tel.Centralino: 02/4130181                                                                            
Contact Center: 803164                                                                                                                     
Piazza Missori 8/10  Tel Centralino: 02/85621                                                                                
Contact Center: 803164                                                                                                                          
Via Cicerone,14/5  Tel. Centralino: 02/64411211                                                                            
Contact Center: 803164                                                                                                                          
Via Guglielmo Silva 38  Tel Centralino: 02/480871                                                                         
Contact Center: 803164  

Sindacati: 
 
CISL - Coordinamento donne per la parità e le pari opportunità CISL Milano 
Via Tadino 23, Milano 
Tel. 02/20525216 
 
Centro Donna CGIL 
Corso Porta Vittoria 43, Milano 
Tel. 02/55025296 
 
UIL - Coordinamento Pari Opportunità 
UIL Milano e Lombardia 
Via Campanini 7, Milano 
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Tel. 02/671103900 
 
 
RECAPITI CAF 
ACLI:  Tel.02/795316 
CISL:  Tel.02/ 20525899 
CGIL: Tel.02/ 55025316 
UIL CESER srl:  Tel. 02/66980190 
 
 
DOVE TROVARE AIUTO IN CASO DI VIOLENZA: 
 
Vi diamo di seguito gli indirizzi di enti ed associazioni che lavorano in rete con il Comune di Milano 
nel progetto “Prevenire e contrastare la violenza alle donne”, che hanno ottenuto dei finanziamenti 
dopo aver partecipato al bando 2006 L.23/99 art.4 comma 4 bis, o contributi comunali. Presso queste 
sedi e recapiti le donne possono trovare soccorso e assistenza. 
 
SVS - Servizio Violenza sessuale Clinica Mangiagalli  
Via Della Commenda 12, Milano. 
Tel. 02/55032489 
Mail: svs@policlinico.mi.it 
Servizi: Pronto soccorso ginecologico e medico-legale 24 ore su 24, per 365 giorni l’anno. Follow up 
infettivologici, clinici e psico–sociali 
 
SVD – Servizio Violenza Domestica 
Via Della Commenda 12 Milano,  
Tel. 02/55033797  
Servizi: sportello (SVD) all’interno della Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli e 
Regina Elena, offre accoglienza, ascolto e informazione sia agli operatori sanitari che alle donne che si 
rivolgono al servizio ospedaliero e che presentino caratteristiche direttamente o indirettamente 
collegabili a una storia di violenza domestica.. 
 
Associazione Soccorso Violenza Sessuale “Donna Aiuta Donna Onlus” 
Via Commenda 12, Milano 
Tel. 333/6532651 
Mail: svs@policlinico.mi.it  
Servizi: orientamento e assistenza legale 
 
Casa delle donne maltrattate di Milano 
Via Piacenza 14, Milano 
Tel. 02/55015519 Mail: cadmmi@tin.it  
Servizi: ascolto telefonico, centralino di emergenza, accoglienza. Sportello di consulenza sulla violenza 
economica e sportello di consulenza per insegnanti scuole medie superiori. Fa attività di ospitalità 
 
Cooperativa Sociale Cerchi D’Acqua 
Via Verona 9, Milano 
Tel. 02/58430117 Mail: info@cerchidacqua.org 
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Servizi: accoglienza telefonica, colloqui, consulenze informative legali offerte da avvocate civiliste e 
penaliste, interventi di sostegno psicologico, gruppi di auto-aiuto.  
 
Fondazione Caritas Ambrosiana - Se.D  
Via San Bernardino 4, Milano 
Tel. 02/760371 (centralino), Tel. 02/76037353 
Mail: maltrattamentodonne@caritas.it 
Servizi: accoglienza; ospitalità; ascolto e orientamento; accompagnamento e aiuto, a partire dall’ascolto 
della donna, dei suoi bisogni e delle sue risorse; ascolto telefonico; colloqui in sede; 
accompagnamento; consulenze legali e psicologiche; mediazione culturale; invio accompagnato a 
servizi specifici, per eventuale ricerca di lavoro, casa e formazione.. 
 
Associazione Telefono Donna Onlus 
Piazza Ospedale Maggiore 3, Milano 
Tel. 02/64443043 
Mail: telefono.donna@tiscali.it 
Servizi: accoglienza telefonica diurna all’interno dell’Azienda Ospedaliera Niguarda Ca’Granda, 
sostegno psicologico, orientamento legale e accompagnamento dei singoli casi agli altri soggetti 
competenti. 
 
Associazioni: 
 
Cooperativa La Grande Casa 
Via Petrarca 146, Sesto San Giovanni (Mi)  
(competenza territoriale su Milano) 
Tel. e fax 02/2412461, fax 02/24124643 
e-mail: lagrandecasa@lagrandecasa.it 
Servizi: casa rifugio per nuclei familiari composti da una mamma con un minore; accompagnamento 
educativo. 
 
Fondazione AIED - Consultorio familiare accreditato 
Via Vitruvio 43, Milano 
Tel. 02/66714156; fax 02/66714156 
e-mail: aiedmi@tiscalinet.it 
Sito web: www.aiedmilano.it 
Servizi: consulenza psicologica, attività medica, corsi di prevenzione della violenza nelle scuole, corsi 
di sessualità e affettività, gruppi di auto-mutuo aiuto. 
 
Comitato Italiano contro la schiavitù moderna Onlus 
Via Bagutta 12, Milano 
Tel. 02/76317047; fax 02/780811 
e-mail: ccsm.segreteria@katamail.com 
Sito web: www.ccsm-antislavery.org 
Servizi: consulenza legale, sportello sociale, consulenza amministrativa, sostegno scolastico ad allievi 
rom su richiesta delle scuole, mediazione scolastica familiare. 
 
Associazione Donna e madre Onlus 
Via A. Sforza 75, Milano 
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Tel. 02/89546013, fax 02/89549267 
e-mail: info@donnaemadre.it 
Sito web: www.donnaemadre.it 
Servizi: casa rifugio per nuclei familiari composti da mamma con minore, consulenza legale, 
consulenza psicologica, consulenza pediatrica, logopedia, colloqui di counseling e orientamento 
professionale e lavorativo, educazione sanitaria. 
Segnavia – Padri Somaschi 
Piazza XXV Aprile 2, Milano 
Tel. cell. 347/7563325 
e-mail: segnavia@somaschi.it 
Sito web: www.somaschi.it 
Servizi: casa rifugio per donne, consulenza psicologica, supporto educativo, inserimento sociale e 
lavorativo, ricerca della soluzione abitativa. 
 
 
ALTRI SERVIZI ISTITUZIONALI: 
 
Ambulatorio per la Donna maltrattata – Soccorso Rosa, presso Ospedale San Carlo Borromeo 
Via Pio II n.3, Milano 
Tel. 02/40222408 (risponde l’ambulatorio di ginecologia e ostetricia). 
 
 
I NUMERI PER LE EMERGENZE: 
 
1522: il numero telefonico gratuito nazionale, operante 24 h su 24, per 365 giorni l’anno, multilingue, 
fornisce una prima risposta alle donne vittime di violenza e un’eventuale attivazione di servizi di aiuto 
(supporto psicologico, orientamento legale, ospitalità ad indirizzo segreto,…), garantendo il diritto alla 
privacy. 
 
118: se sei ferita o ti senti molto male puoi contattare il Pronto Soccorso ospedaliero. 
 
113: se ti senti in pericolo contatta la Polizia 
 
 
SITI INTERNET UTILI: 
 
www.women.it/casadonne/comecitrovi.it Centri antiviolenza in Italia 
www.antiviolenzadonna.it   Arianna - Rete Nazionale antiviolenza 
www.pariopportunità.gov.it   Dipartimento per i Diritti e per le Pari Opportunità 
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Questa guida è stata prodotta grazie al progetto “I diritti delle donne immigrate” , realizzato 
nell’ambito delle iniziative promosse nell’Anno Europeo delle Pari Opportunità per tutti (2007) dal   
Comune di Milano 
Direzione Centrale Famiglia, Scuola e Politiche Sociali 
Settore Politiche della Famiglia 
Ufficio Politiche Femminili e Pari Opportunità 
 
con il cofinanziamento della  
Regione Lombardia - Presidenza,  
Direzione Centrale Relazioni Esterne, Internazionali e Comunicazione 
U.O. Relazioni Regionali, Nazionali 
Struttura Rapporti con gli Enti Locali  
U.O.C. Pari Opportunità, Conciliazione dei Tempi, Sviluppo Locale. 
 
La redazione è frutto della collaborazione con il Coordinamento Donne per la Parità e le Pari 
Opportunità della CISL:  
- Luigia Cassina, Responsabile Coordinamento Donne per la Parità e le Pari Opportunità CISL;  
- Celia Landaverde e Maurizio Bove del CESIL-CISL.   

 
 
Alla stesura del testo hanno contribuito, inoltre, per la Direzione Centrale Famiglia, Scuola e Politiche 
Sociali del Comune di Milano: 
- Marianna Faraci e Cristina Mameli del Settore Politiche della Famiglia, Ufficio Politiche 

Femminili e Pari Opportunità; 
- Giancarla Boreatti, Carmen Marchetti e Monica Molteni del Settore Adulti in difficoltà, Servizio 

Immigrazione e Ufficio Iniziative contro le violenze;  
- Roberta Vaia dell’Ufficio Studi CISL. 
 
Hanno coordinato i lavori: 
Mariolina Moioli, Assessore alla Famiglia, Scuola e Politiche Sociali del Comune di Milano 
Carmela Madaffari, Direttore Centrale Famiglia, Scuola e Politiche Sociali del Comune di Milano; 
Giovanni Daverio, Direttore Settore Politiche della Famiglia del Comune di Milano; 
Lina Lucarelli, Direttore Settore Adulti in difficoltà del Comune di Milano; 
Luigia Cassina, Responsabile Coordinamento Donne per la Parità e le Pari Opportunità.CISL 
 
 
 
 
Loghi:  
Comune di Milano 
Regione Lombardia (Presidenza - Pari Opportunità) 
2007 Anno europeo delle Pari opportunità per tutti 
CISL-Coordinamento Donne Milano Parità e  Pari Opportunità 
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