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перший прийом малих груп у наших
структурах у Польщі.

активація індивідуальних процесів
переміщення біженців у системах
прийому (SAI) в рамках мережі малих
муніципалітетів Welcome Italiani.

мовне та культурне посередництво
для зменшення психологічного та
екзистенційного стресу, особливо
для дітей.

охорона здоров'я;
психологічна підтримка;
мовно-культурне посередництво;
правова спрямованість;
лінгвістична та професійна
підготовка;
індивідуальні соціальні - шляхи
влаштування житла та роботи.

Проект Pollicino було розпочато для
побудови ланцюга людей для
відновлення та порятунку а також
розміщення біженців, переважно сімей,
що складаються з жінок, дітей або літніх
людей, щоб гарантувати їм швидко
стабільний дім, у якому вони зможуть
знову почати жити, зберігаючи зв'язок із
власною культурою.

Місія
Тимчасове проживання та трансфер до
малих італійських муніципалітетів

Проект Pollicino гарантує:

Наша модель прийому SAI в Італії
Система прийому та інтеграції (SAI) – це
місцева система прийому біженців та
шукачів притулку. На територіальному
рівні органи місцевої влади гарантують
харчування та проживання та надають
такі послуги:

первый прием малых групп в наших
структурах в Польше.

активация индивидуальных процессов
перемещения беженцев в системах
приёма (SAI) в рамках сети малых
муниципалитетов Welcome Italiani.

языковое и культурное
посредничество для уменьшения
психологического и
экзистенциального стресса, особенно
детей.

здравоохранение;
психологическая поддержка;
языково-культурное посредничество;
правовая направленность;
лингвистическая и профессиональная
подготовка;
индивидуальные социальные – пути
устройства жилья и работы.

Проект Pollicino был начат для
построения сети помощи для
восстановления, спасения и размещения
беженцев, преимущественно семей,
состоящих из женщин, детей или пожилых
людей, чтобы гарантировать им быстро
стабильный дом, в котором они смогут
снова начать жить, сохраняя связь с
собственной культурой.

Миссия
Временное проживание и трансфер в
малые итальянские муниципалитеты

Проект Pollicino гарантирует:

Наша модель приема SAI в Италии
Система приема и интеграции (SAI) – это
местная система приема беженцев и
искателей убежища. На территориальном
уровне органы местной власти
гарантируют питание и проживание и
предоставляют следующие услуги:



a first reception of small groups in our
facilities in Poland. 
activation of personalized relocation
processes for refugees in good reception
systems (SAI) within the Welcome
Network of Small Italian Municipalities.
linguistic and cultural mediation to
reduce psychological and existential
discomfort, especially for children.

health assistance;
psychological support
linguistic and cultural mediation
legal orientation
linguistic and professional training;
Individual courses for social inclusion,
housing and work integration.

Pollicino Project
The project was set up to build a human
chain of rescue and recovery to take in
refugees, mostly families consisting of
women, children or elderly people, so that
they could quickly find a stable home where
they could start living again, while
maintaining their ties with their own
culture. 

Mission
Short-Term Care and relocation in Small
Italian Municipalities.

Pollicino guarantees:

Our Welcome model (SAI) in Italy
The Welcome and Integration System (SAI)
is a local reception system for refugees and
asylum seekers. At a territorial level, local
authorities guarantee board and lodging
and provide the following services:
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