TOATE
SERVICIILE NAGA
SUNT GRATUITE

ASISTENȚĂ SANITARĂ
Ai nevoie de un doctor dar nu ai permisul de
ședere?
Ai fost internat in spital dar ai avut probleme de
acces?
Ai nevoie de informații despre contracepție, boli
cu trasmitere sexuala, alte controale (exemplu:
pap test) ?

CONTACTE:

Vino la cabinetul de consultații medicale unde vei
primi ospitaliate și ingrijire cu respectarea deplina
a normelor privind protectia datelor personale.
O să-ți fie explicat con poți merge la spital, care
sunt drepturile tale, cum poți fi ingrijit chiar daca
nu ai documente sau nu poți plăti.

Sediul Cabinetului Medical, Biroului Legal,
Biroului de imigrație si Secretariat:
Via Zamenhof, 7/A – 20136 Milano
Te. 02.58102599 – Fax: 02.8392927
www.naga.it – naga@naga.it
www.facebook.com/Nagaonlus
Tram 3 – Bus 90/91

Trebuie sa prenotați vizita NUMAI pentru
ginecologie, psihiatrie, ortopedie, psicologia,
neurologia.
Sunați la numarul 02.58102599. sau veniți la sediul
de la Naga.

Sediul Centrul Naga Har:
Via San Colombano 8 - 20142 Milano
TEL. 02 3925466 - FAX: 02 47977047
coordinamento.har@naga.it
Bus 325/47

Toate celelalte vizite nu au nevoie de programare.
De luni până vineri de la ora 09.00 până la 12.00 şi
de la ora 14.00 până la 17.00 iar miercuri de la ora
19.30 până la 21.00.

Servicii per care nu le oferim:
Cautări de locuri de muncă – Case – Distribuire de
alimente şi imbracăminte.

ASSOCIAZIONE VOLONTARIA DI ASSISTENZA
SOCIO SANITARIA E PER I DIRITTI
DI CITTADINI STRANIERI, ROM E SINTI

BIROUL LEGAL
Ai nevoie de un avocat pentru o expulzare sau
pentru că ți-a fost refuzată reinnoirea permisului
de ședere, a protecției internaționale sau cererea
de cetațenie?
La Biroul Legal de la Naga gasesti asistență la
voluntarii nostri.

ASISTENȚA ȘI SOCIALIZARE
PENTRU SOLICITANȚII DE AZIL
POLITIC, REFUGIAȚILOR ȘI
VICTIMILOR TORTURII.
Ai facut cerere de azil politic și ai nevoie de
asistența?
Vrei să prezinți cererea de azil politic?
Ai primit un refuz și vrei sa faci recurs?
Ai fost supus torturii și persecuției și ai nevoie de
asistența?
Vrei să bei un ceai in companie, să participi la
cursuri de limba italiana sau de informatica, să
faci parte dintr-o echipa de fotbal sau un grup
muzical, sau să inveți să repari o bicicletă?
Vino la Centrul Naga Har pentru solicitanții de
azil politic, refugiați, victimelor torturii unde vei
primi asistența, informații şi posibilitatea de a face
multe alte activitați.
Adresa: Via San Colombano n.8 –Milano; in fiecare
zi (şi la sfarşitul saptamanii) de la ora 14.30
Telefon: 02.3925466

De luni până vineri de la ora 19.00 la ora 21.00 fară
programare.
Alte informații la: sportello.legale@naga.it
02.58102599

MEDICINA DE STRADA
Locuiesți pe strada, pe câmp, intr-o cladire abandonata, intr-o rulota și ai nevoie de informații sau
asistență sanitară?
Naga poate veni in camper cu medici care te pot
vizita pe tine și pe toți cei care locuiesc cu tine.
Contactați-ne!
Telefon: 02.58102599 sau vino direct la Naga!

PROSTITUȚIE
BIROUL DE IMIGRAȚIE

Esti o prostituata și ai nevoie de informații despre
bolile cu trasmitere sexuala, despre serviciile
socio-sanitare sau vrei sa stii unde poți face testele
de sănătate sau unde poti primi asistență?

Ai nevoie de asistența pentru regularizarea,
eliberarea sau reinnoirea permisului de ședere,
de căsătorie, pentru completarea kit-ului, pentru
decretul fluxe, vize, prenotări la CUPA, cetățenie,
etc.?

Unitatea mobilă de la Naga este pe strada și iți
poate da toate informațiile și asistența necesară,
in Viale Fulvio Testi și in Via Novara. Alte
informații la: cabiria@naga.it -3451301020

La biroul de imigrație găsesti asistență si vei fi ajutat in aceste practici de către voluntarii nostri.

INCHISOARE

In fiecare marți și joi de la ora 14.00 și miercuri de
la ora 09.00 cu programare.
Programeaza-te la numarul: 02.58102599 sau vino
la sediul de la Naga.

Activitate de secretariat social pentru deținuții
straini din inchisorile de la San Vittore, Bollate
și Opera in contact cu consulatele, familiile și
avocații.
Pentru contacte: 02.58102599

