
ПЕРЕЛІК МЕРЕЖ ДОБРОВІЛЬНИХ АСОЦІАЦІЙ ТА СЛУЖБ , 

ЯКІ СПІЛЬНО МІЖ СОБОЮ НАДАЮТЬ РІЗНІ ВИДИ ПІДТРИМКИ БІЖЕНЦЯМ ІЗ УКРАЇНИ ТА

СІМ’ЯМ  НАДАЮЧИМ ПРИТУЛОК.

(emergenza Ukraina: servizi sul territorio)

    • МУНІЦИПАЛЬНА СОЦІАЛЬНА СЛУЖБА/ SERVIZIO SOCIALE COMUNALE

Приймає запити від неповнолітніх без супроводу батьків чи опікунів; 

Приймає запити від неповнолітніх щодо наявних потреб у догляді.

Телефон: 036 2392330

Часи роботи: понеділок та пятниця з 10:00 до 12:00; середа закрито; вівторок та четверг з

8:30 до 12:30 та з 15:30 до 17:30

Електронна адресса: servizisociali@comune.desio.mb.it  (вказати як тема EmerUCRAINA)

    • ВІДДІЛЕННЯ ДЛЯ ІНОЗЕМЦІВ /SPORTELLO STRANIERI

Пропонує надання інформації для іноземців та сімей що надають притулок. Приймає запити

щодо потреб у догляді.

Місце знаходження: palazzo comunale, вхід В

Часи роботи: по попередньому запису за телефоном 3925739351 у наступні дні: понеділок з

9:30 до 12:30 та з 14:00 до 17:00; пятниця з 9:30 до 12:30.

    • КАРІТАС/ CARITAS

Проводить збір запитів від осіб які  прибули  до Італії,  та потребують притулку  або інших

важливих для життя потреб, а також повідомляє про наступне Соціальну службу (Servizio

saciale).



Проводить  збір  запитів  від  осіб,  які  вже  перебувають  на  території   Італії  та  потребують

догляду.

Адреса  місця  знаходження:  Сentro  d’ascolto,  via  Conciliazione  15,  на  території   Centro

parrocchiale.

Часи роботи: з понеділка по суботу з 10:00 до 12:00

Телефон: 036 2303977 

    • ЧЕРВОНИЙ ХРЕСТ / CROCE ROSSA

Складає та оновлює списки необхідної гуманітарної допомоги, та координує збір.

Постачає (розприділяє) гуманітарну допомогу для SOCIAL POSTERIA , доставляє гуманітарну

допомогу AGEA біженцям які не мають доступу до POSTERIA.

Телефон: 392 9490942

Електронна адреса: sol.desio@cri.it  

    • АСОЦІАЦІЯ ПОДАРУЙ ПОСМІШКУ/ ASSOCIAZIONE REGALA UN SORRISO

Проводить збір пожертвування від фізичних осіб та аптек; за погодженністю з КАРІТАС збирає

заяви від осіб які готові, у любу хвилину, прийняти у свої домівки біженців, на безплатній

основі; проводить набір перекладачів та викладачів.

Телефон: 339 1435290

    •  СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ  (СОЛІДАРНИЙ)  МАГАЗИН,  ДЛЯ  ОСІБ,  ЩО  ЗНАХОДЯТЬСЯ  У

СКРУТНОМУ СТАНОВИЩІ «POSTERIA SOCIALE»

Приймає  осіб,  яких  направляє  Соціальна  служба  та  КАРІТАС,  для  придбання  продуктів

харчування.

У даній асоціації присутні україномовні перекладачі. 

Адреса місця знаходження: вулиця Achile Grandi 3

Часи роботи: середа та четверг з 16:30 до 19:30, субота з 9:00 до 12:00



    • ВІДКРИТЕ МІСТО ДЕЗІО/DESIO CITTA’ APERTA

Проводить збір предметів першої необхідності в місцевих магазинах та доставляє до Social

Posteria. Приймає осіб, що звертаються до Posteria, та допомагає їм здійснювати покупки.

Телефон: 333 6028331

    • СЛУЖБА ДОВІРИ КОНСОРЦІУМ МІСТА ДЕЗІО/ SERVIZIO AFFIDI CONSORZIO DESIO

Проводить збір заяв від сімей чи осіб, які на період надзвичайної ситуації в Україні можуть

надати притулок неповнолітнім, прибувшим до Італії самостійно, без супроводу батьків чи

опікунів.

Служба  довіри  забеспечує  якісну  перевірки  осіб   та  сімей,  які  виявили  бажання  надати

тимчасовий  догляд  та  притулок  неповнолітнім  евакуйованим  з  території   України.  Окрім

цього забеспечує організацію щодо моніторингу та підтримки консультаційних заходів для

опікунів та їх участі у групах самодопомоги.

Телефон: 036 2391755

Електронна адреса: affididesio@codebri.mb.it   

    • АСОЦІАЦІЯ FRONTE DEL PORTO

Пропонує, безкоштовну, допомогу з навчання дітей у другій половині дня. 

Збирає зави від вчителів-волонтерів української  мови (резюме надсилати за електронною

адресою: frontedesio@gmail.com).

Адреса: офіс асоціації, via Gramsci 12, Desio (ex Uffici del Registro)

Телефон: 335 1936733 (президент Agosgno Fiorello)

    •  СЕКРЕТАРІАТ  СПОРТИВНОГО  ЦЕНТРУ  ДЕЗІАНО  ПРИ  ОРАТОРІЇ  НА  ВУЛИЦІ  ГРАНДІ

(GRANDI) ТА ПРИ СЕКРЕТАРІАТІ ПАРАФІЇ Св. ПЕТРА ТА ПАВЛА

Запрошує  на  тренування  та  розважальне  проведення  часу,  усіх  дітей.  Створено  для

підтримки та надання права кожній дитині гратися та розважатися, а також спілкуватися зі

своїми однолітками.

Усі  заходи  знаходяться  під  відповідальністю  Спортивного  центру  Дезіано  CSD.  Усі  діти

матимуть страховий захист під час перебування на тренуваннях. Додається лист CSD.



Відбудуться  заняття  по  футболу  та  жіночому  волейболу.  Тренування  проводитимуться

безкоштовно, з наданням спортивного одягу.

Телефон: 345 2349257

Електронна адреса: stefano.r@gsosanpietroepaolo.it  

    • PROLOCO DESIO

Надає волонтерів для різноманітних заходів підтримки.

Телефон: 333 2496660

    • БАНК СОЛІДАРНОСТІ/BANCO DI SOLIDARIETA’

Доставка посилок, зазначеним сім’ям, з предметами першої необхідності.

Електронна адреса: bdsdesio@gmail.com  

    • ІТАЛІЙСЬКА ШКОЛА ДЛЯ ІНОЗЕМЦІВ IL CENTRO/ SCUOLA DI ITALIANO PER STRANIERI IL

CENTRO

Пропонує уроки італійської мови для дорослих та дітей старшого віку.

Збирає заявки від вчителів та посередників української мови.

Адреса: via Porgcheko 19, Desio

Часи роботи: вівторок та четверг з 14:30 до 16:00 та вівторок та пятниця з 20:45 до 22:15

Телефон: 338 6086679

Електронна адреса: scuola.italiano.desio@gmail.com 

(ver 1 – 25 marzo 2022)


