Емілія-Романья (регіон)
СКАНДІАНО

МУНІЦИПАЛІТЕТ

публічне повідомлення
ПРОЕКТ ДЛЯ ПІДТРИМКИ УКРАЇНСЬКИх ДІТЕЙ І ПІДЛІТКІВ ТА ЇХ УЧАСТЬ В ЛІТНІХ
ЗАХОДАХ LR 4/2022 - 2022 РІК
постановою ___________ від __________
Муніципалітет Скандіано постановою Ради № № 101 від 25.05.2022 р. долучився до «Проекту
підтримки українських дітей і підлітків для участі в літніх заходах. ЗР 4/2022 – 2022 рік»,
затвердженою постановою обласної ради № 101. 731/2022.
1. АДРЕСАТИ
Цей захід призначений для дітей і підлітків віком від 3 до 17 років (народжених з 01.01.2005 р.
по 31.12.2019 р.), переселених з України внаслідок війни, які перебувають на території області і
подали декларацію про присутність до органів громадської безпеки, відповідно до положень
чинного законодавства.
2. ВНЕСОК НА ВІДВІДАННЯ ЛІТНІХ ЦЕНТРІВ / ДІЯЛЬНІСТЬ: ВИЗНАЧЕННЯ ТА
ОБМЕЖЕННЯ
Внесок визначається як внесок на часткове або повне покриття витрат на відвідування літніх
центрів / заходів до максимуму 336,00 євро на кожну дитину / підліток.
Заходи, які можуть фінансуватися, це:
- часткове або повне покриття витрат на участь у літніх центрах/заходах, включаючи
соціалізаційні, рекреаційні, спортивні, культурні заходи, які також характеризуються гнучкими
організаційними методами, функціональними для максимальної адгезії дітей та підлітків;
- надання додаткових/допоміжних послуг з освітнього супроводу, усного та лінгвістичного
посередництва, допомога з домашніми завданнями напередодні нового навчального року
тощо..;
- ваучер на зменшення плати за оплату літніх таборів, за аналогією з положеннями DGR
598/2022;
Прийнятні витрати, пов’язані з діяльністю, проведеною в період з 1 червня по 30 вересня 2022 р
. 3. ЗАЯВКИ
Заявку на доступ до літнього центру/заходів можна подати до муніципалітету, де приймається
неповнолітній, або до керівника літнього центру/діяльності, яку ви збираєтеся відвідувати.
Заява має бути подана носієм батьківських повноважень / правового захисту або тим, хто має
тимчасову опіку над нею, до муніципалітету, в якому прийнято неповнолітнього, незалежно від
місця розташування літнього центру / заходу, які можуть бути по всьому регіону.
4. ТЕРМІНИ ТА ПОДАННЯ ЗАЯВ

Заявки можуть бути подані з 01.06.2022 по 30.06.2022
. Якщо вони подані безпосередньо до муніципалітету Скандіано, заявки можна надіслати
segreteriaistituzione@comune.scandiano.re.it
електронною
поштою
на
адресу
<segreteriaistituzione@comune.scandiano.re.it>; або доставити до секретаріату освітніх та шкільних
служб за адресою Via Fogliani, 7, записатись на прийом по телефону за номером No.
0522/764250 або за н. 0522/764270.
5. ПЕРЕВІРКИ
Перед тим як отримати можливість на грант, муніципалітет перевірить
у порядку
встановленим законом, із зразковою перевіркою щодо поданих заяв заявниками, як того
вимагають регіональні положення.
У разі виявлення порушень або відсутності заяв , заявники не матимуть права на підтримку та
участь у літніх заходах. Після проведення перевірок муніципалітет нараховує належну суму.
6. ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ (Реєстрація ЄС 2016/679)
Власником та керівником обробки даних є муніципалітет Скандіано.
Ось повна інформація: https://www.comune.scandiano.re.it/info/privacy/
7. МЕНЕДЖЕР ПРОЦЕСІВ ТА ДОВІДОК
Менеджером процесів є Мануела Бонеттіні, керівник сектору освітніх та шкільних послуг.
За будь-якою інформацією Ви можете звертатися до адміністративних відділень Сектору
освітніх та шкільних послуг за телефонами та електронними адресами:
Моніка Гілі – тел. 0522764250 - m.gigli@comune.scandiano.re.it
Марина Барб'єрі - тел. 0522764236 - m.barbieri@comune.scandiano.re.it
Д-р Мілена Беневенті - тел. 0522764251 - m.beneventi@comune.scandiano.re.it В іншому випадку

як
альтернативну
адресу
електронної
пошти,
також
можна
використовувати
segreteriastituzione@comune.scandiano.re.it
Уся інформація, що стосується Проекту, буде опубліковано на веб-сайті міської ради на
спеціальній сторінці.

Мануела Бонеттіні
підписаний цифровим підписом
(статті 20-21-24 Законодавчого декрету
7/03/2005 № 82 та наступні поправки)

