Albanese
Mirëserdhet në sitin zyrtar të Comunità Montana Alto Sangro e Altopiano i Cinquemiglia.
Këtu mund të gjeni informazione mbi territorin tonë, shërbimet e sugjerimet që mund t’ju
jenë të dobishme.
Si të arrini| Komunat| Ligjet mbi emigracionin| Norma dhe sugjerime të nevojshme | Arsimi|
| Orientues për shërbimet| Data të shënuara dhe festa | Turizëm| Forum | Link | Back

Si mund të arrini

Nisja nga Roma




Me makinë: autostrada A24-A25, dalja në Pescina (S.S. 83) e në Pratola PelignaSulmona (Superstrada, 5.5. 17); ose Autostrada A2, dalja në San Vittore pra hyrja
5.5.17.
Me autobuz: linja autobuzit Marozzi; fundlinja e autobuzit Stazione FS Tiburtina.

Nisja nga Napoli



Me makinë: Autostrada A2, dalja në Caianello pra hyrja në S.S.17.
Me autobuz: linja autobuzit Italybus; fundlinja atobuzi në Piazza Garibaldi FS.

Nisja nga Peskara



Me makinë: Autostrada A25, dalja në Pratola Peligna-Sulmona pra Rrugën
Shtetërore 17.
Me autobuz: linjën ARPA; fundlinja autobuzi Terminal bus Pescara.

Aereoporti më i afërt është ai në
Peskara.
Rrjeti i mirë rrugor që përshkon të
gjithë zonën lehtëson spostimet me
makinë dhe me autobus të cilët
janë të vazhdueshëm, për lidhjen
midis qendrave të ndryshme.

Komunat
Komuna Alfedena (Comune di Alfedena)
Komunat
Alfedena
Ateleta
Barrea
Castel di Sangro
Civitella
Alfedena
Opi
Pescasseroli
Pescocostanzo
Rivisondoli
Rocca Pia
Roccaraso
Scontrone
Villetta Barrea

T ë dhëna





Banorë:777
Lartësia: m. 846; kuota massima, pikë riferimi Mali
Meta: m. 2.242
Sipërfaqja e territorit: Ha. 4.4027 (ku 2.686 prone e
përbashkët)
Prefiksi postal.: 67030

Përshkrimi
Alfedena ka origjnë antike: qyteti Aufidena mikpriste sanitët karaçeni,
banorë krenarë të këtyre maleve, që i ishin kushtuar mbi të gjitha
blektorise dhe ishin kundërshtarë të guximshëm të Romakëve. Nga ata na
mbetet një nekropoli e madhe zbuluar afër vendbanimit, në 1882, me
varre që i përkasin shekullit VI-III Përpara Krishtit.Ekonomia, bazuar në
bujqësi e blektori, ka karakterizuar këtë zonë që në dekadat e para të 900,
kjo dhe për arësye të largësisë nga rrugët kryesore dhe shkëmbimit
tregtar të zonës. Me rëndësi ka qenë pozicioni i Alfedenës përgjatë rrugës
natyrale të Pescasseroli- Kandela, kalimi më në brendësi ndër kalimet e
bagëtive për arritjen në Puglia.

E dobishme për te gjithë











Prefiksi: 0864
Vend me telefon publik
Pranë ushqimores Crispi –
Rruga Principe di Napoli n.3:
0864/87123
Bashkia: tel. 87114 – 87335
Karabinieria: tel. 87116
Farmacia: tel. 87161
Posta: tel. 87556
Pyjorja shtetërore : tel. 87439
Zyra e Turizmit: tel. 87394
Muzeu Civico Aufidenate

Komuna e Ateletës (Comune di Ateleta)
T ë dhëna





Banorë: 1.234
Lartësia: m. 750
Siperfaqja e territorit: Ha. 4.169
Prefiksi postal: 67030

E dobishme për të gjithë














Prefiksi: 0864
Komuna: Piazza Carolina, 1 - Tel. 65030 - 65431
Ambulanca: Via Marconi - Tel. 65127
Karabinieria: Via Sangrina, 10 - Tel. 65046
Farmacia e komunës - Antonelli Dr. Antonello: Piazza XX
settembre, 4 - Tel. 65006
Hekurudha Adriatik- Sangritana s.r.l.: Via Stazione, 1 - Tel.
655100
Posta: Via Stazione, 25 - Tel. 65470 - Fax 65036
Pro Loco: Via Stazione
Ente Parku Kombëtar i Majelles: Rruga Virginia, 1 - Tel.
655003
Komanda e Stacionit Pyjor: Rruga Virginia, 1 - Tel. 655002
Biblioteka e Komunës rruga Stazione
Qendra e Studimeve Murattiano
Muzeu i Civiltà Contadina

Komuna e Barreas (Comune di Barrea)
Të dhëna





Banorë: 784
Lartësia: 1.060 (quota minima: m. 893; quota massima: m. 1060)
Siperfaqja e territorit: Ha. 8.696
Prefiksi postal: 67030

Përshkrimi

Fshati, që ndodhet në një pozicion kryesor mbi luginën e Sangros dhe rrugës naturale që vjen nga
Peskaseroli ka pasur gjithmonë një industri të pasur të mjeteve blektorale. Komuna dhe feudalët e
saj patën mundësi të zotëronin lëndina e gjëra për kullotje në malet rreth e rrotull dhe në vecanti në
rrafshnaltën e Feudos në Kiarano. Akoma në ditët e sotme ato pak stane gjenden ne territorin
komunal te Barreas, sigurisht si dëshmi e cilësisë së vendit të kullotjes dhe lehtësise së mbrritjes.
E dobishme për të gjithë












Prefiksi: tel. 0864
Komuna: tel. 88114
Ambulanca komunale: tel. 88462;
Shërbimi Shëndetsor Dezhurni: tel. 0863/910675
Farmacia (Di Vito): tel. 88119
Posta: tel. 88132
Drejtoria e pyjeve: tel. 890169
Për vendin – Zyra e Turizmit: tel. 88227
Qendra Ndërkombëtare për Fotografinë Bashkëkohore
Antikuarium Qyteterimi i Vjetër Safin
Banka di Credito Cooperativo di Roma (filiale):
tel. 88260

Komune e Castel di Sangro (Comune di Castel di Sangro)
Dati





Banorë: 5.700
Lartësia: m. 810 (kuota më e ulet loc. Pioppeta, m. 780; kuota më e lartë, Mali
Arazecca, m. 1.824)
Sipërfaqja e territorit: Ha. 8.405
Prefiksi postal: 67031

E dobishme per te gjithë









Muzeu Qytetar
Aufidenate hapja: - cdo
dite 10.30-12.30, 17-20;
pushim e hënë dhe e martë.
Tel. 0864-840826
Convento della
Maddalena
Artizanati:
















Prefiksi: 0864
Posta c/o Pro Loco: tel. 0864/840078
Komunità Montana: tel. 0864/845109; fax. 0864/840335
- e-mail: altosangro@libero.it
Komuna: tel. 0864/840968
Policia Komunale tel. 8242200
Policia Rrugore: tel. 0864/82431
Zjarrfiksja : tel. 0864/845822
Spitali: tel. 0864/8991 centralino
Ndihma e shpejtë: tel. 0864/899201
Ndihma e shpejtë 118
Konsultori familiar, via Porta Napoli: tel. e fax
0864/899287
Hekurudha e shtetit: tel. 0864/845981
Hekurudha Sangritana: tel. 0864/845021
Biblioteka V. Balzano: tel. 8242214
Muzeumi Ndërkombtar i peshkimit me karema
artificialë : tel. 0864/840968
Galeria Patiniana
Zyra e Financës dhe Taksave: tel. 0864/845914





Prodhime tipike të
zonës me prejardhje
biologjike,
o djathëra, ëmbëlsira,
mjaltë, liker dhe
reçelra frutash.
o






Gjykata: tel. 0864/840831
Banka Popolare dell'Adriatico: tel. 0864/84221
Banka BIPOP – CARIRE: tel. 0864/847229 Banka
Kredito Kooperativo di Roma: tel. 0864/845030 840497
Baka Popolare di Lanciano e Sulmona: tel. 0864/840606
CARISPAQ: tel. 0864/841139
Banka e Napolit S.p.A. (filiale): tel. 845976
Banka Popolare dell'Adriatico: tel. 840618

Komuna e Civitella Alfedena (Comune di Civitella Alfedena)
Të dhëna





Banorë: 323
Lartësia: m. 1.121
Siperfaqja e territorit: Ha. 2950
Prefiksi postal: 67030

E dobishme për të gjithë









Prefiksi: tel.0864
Komuna : tel. 890444
Posta: tel. 890498
Parku Kombëtar i Abrucos (pika e vizitimit, Lupo appennico,
Zyra e Zonës): tel. 890141
Qendra Kulturore Kongressi: tel. 890271
Agjensia Turistike "Wolf" srl: tel. 890360 890222
Muzeumi i Lupo Appenninico, hapja: të gjitha ditët nga 9-12,
15-19. Tel. 0864/890141
Banka e Credito Cooperativo di Roma: tel. 890244 890246

Komune e Opit (Comune di Opi)
Të dhëna





Banorë: 480
Lartësia: m. 1.250
Siperfaqja e territorit: Ha. 4.937
Prefiksi postal: 67030

Përdorim i lirë









Prefiksi: tel.0863
Komuna: tel. 910606
Karabinieria (Pescasseroli): tel. 910675
Farmacia: tel. 912758
Posta: tel. 91890
Policia pyjore: tel. 910717
Zyra e Turizmit: 910622
Muzeumi i Camoscio me aneksin e fushës së faunës

Komune e Peskaserolit (Comune di Pescasseroli)
Të dhëna





Banorë : 2.237
Lartësia: m. 1.167
Siperfaqja e territorit: Ha. 9.254
Prefiksi postal: 67032

Përshkrimi
Vendi i Drejtorise së Parkut Kombëtar të Abrucos, Peskaseroli është vendi i kamp pushimit dhe
bazë nisjeje per eskursione mahnitese naturaliste. Në të kaluarën ka qenë dhe një nga “pikearritjet”
e spostimit të bagëtive në ndryshimin e stinëve: niseshin nga ura e Shën Venere, në fakt është
shtegu që të çonte në Kandela, vend në jug te Foxhias. Ndër banorët e shumtë te zonës që
përballonin spostimet stinore të bagëtive në drejtim të Tavolieres ka qenë dhe Cesidio Xhentile, i
njohur dhe si “Juriko”, bari poet e autor i historise së rajonit të marsikës dhe autor i shumë
përmbledhje vargjesh të hidhura mbi vuajtjet e kaluara nga barinjtë. Benedeto Kroçe, bir i ndritur i
kësaj lagjeje antike të maleve abruceze i ka kushtuar pikërisht disa shkrime.
Përdorim i lirë















Prefiksi: tel. 0863
Komuna: tel. 91121; fax 910035
Drejtoria Parku Kombëtar i Abruco Lacio dhe Molize:
tel. 91131
Zyra e zonës së P.K.A.L.M.: tel. 9113242
Qendra Shëndetsore Poliklinika: tel. 910675
Karabinieria: tel. 910716
Inspektoriati Pyjor i Shtetit: tel. 910717
Farmacia: tel. 910753
Farmacia e komunës; tel. 910481
Posta : tel. 910731
Muzeumi Naturalist, hapja: cdo ditë 10-12, 15-18. Tel.
0863910715
Banka Popolare dell'Adriatico - S. Paolo: tel. 91951
Banka di Credito Cooperativo di Roma":
tel. 910041/911086
Banka Toscana: tel. 911126

Komuna e Pescocostanzo (Comune di Pescocostanzo)
Të dhëna





Banorë: 1.220
Lartësia: m. 1395 1450
Siperfaqja e territorit: Ha. 5.225
Prefiksi postal.: 67033

Përdorim i lirë
















Prefiksi: tel. 0864
Telefon publik Bar çentrale: tel. 641422
Komuna: tel. 640003
Zyra për reklamimin turistik krahinor- Zyra e
Informacionit dhe e Pritjes turistike tel. e fax 641440; email iat.pescocostanzo@abruzzoturismo.it
Karabinieria: tel. 641419
Qendra shëndetsore lokale n. 1 Ambulanca lokale Piazzale delle Corriere – Doktorri i dezhurnit për
turistët: tel. 641244
Doktorri i familjes: tel. 641508
Farmacia: tel. 641260
Zyra e postës: tel. 641416/641190
Teleferikët : tel. 641448
Muzeumi i punimit me Tombolo e Artizanati Artistik
Banka Popolare dell'Adriatico (agensia): tel. 640010
Banka Credito Cooperativo di Roma, 69178

Komuna e Rivisondolit (Comune di Rivisondoli)
Të dhëna





Banorë: 744
Lartësia: m. 1.370
Siperfaqja e territorit: Ha 3.156
Prefiksi postal.: 67036

Perdorim i lirë















Prefiksi: 0864
Telefon publik: Ristorante "Da Giocondo" - Via Suffragio:
tel. 69123
INCOMING ABRUZZO - Sipërmarrës Turistik
Rrafshnalta e 5 Miglia: rruga D'Annunzio, 2 Roccaraso Tel. 602122 - Fax 619782 www.incomingabruzzo.com
segreteria@incomingabruzzo.com
Abruzzo Promozione Turismo - Ufficio I.A.T.
(Informazione e Accoglienza turistica): Viale Marconi, 21 Tel. e fax 69351;
www.abruzzoturismo.it iat.rivisondoli@abruzzoturismo.it
Bashkia: Piazza Municipio - Tel. 69114 - Fax 69204
www.comune.rivisondoli.aq.it
comunerivisondoli@libero.it
Ambulanca: Via della Stella, 2 - Tel. 69284
Farmacia komunale doktorresha Tollis: Piazza Municipio,
14 - Tel. e Fax 69104
Stacioni i hekurudhës: Strada Regionale 84
Posta : Via Kennedy, 7 - Tel. 69161 - 641929 - Fax:
641929
Muzeumi Qytetar fetar i artit të Presepeve
Cassa di Risparmio della Provincia dell'Aquila (agenzia):
Viale G. Marconi, 3 - Tel. 69160 - 640776 - Fax 69160

www.carispaq.it agenzia.rivisondoli@carispaq.it

Komuna e Roka Pia (Comune di Rocca Pia)
Të dhëna





Banorë 193
Lartësia: m. 1050
Siperfaqja e territorit: Ha. 4.480
Prefiksi postal.: 67030

Përdorim i lirë







Prefiksi: 0864
Bashkia: Piazza San Rocco, 12 - Tel. 203005 - Fax 203006
Ambulanca: Piazza San Rocco, 12 c/o Municipio - Tel. 203005
Posta : Via San Giovanni, 1 - Tel. 203000
Pro Loco: Via Conte di Torino, 16 - Tel. 203011
Muzeumi Qytetar i dokumentimit Historik Ambiental

Komuna e Roccarasos (Comune di Roccaraso)
Të dhëna






Banorë: 1658
Lartësia m. 1236 slm
Siperfaqja e territorit: Ha 4999
Prefiksi postal 67037
Prefiksi telefonik: 0864

Shënime
Rokaraso,ndodhet ne lartësine e 1250 m mbi nivelin e detit ( me një popullsi rreth 1668 banorë dhe
ka një sipërfaqe prej 4995 hektarë), është nje lokalitet turistik i Apeninit Abrucez, në krahinën e
Akuilës, zonë e Rrafshnaltes së Madhe (Altipiani Maggiori), jo larg hapsirave të dy Parqeve
Kombëtare: ajo historike e Abrucos dhe ajo e Majeles. Pasuria natyrale, paisjet e shumta per ski e
sport, numri i madh i hoteleve dhe biznesit dhe fama e konsoliduar si stacion turizmi malor apenin,
perfaqsojnë biletën e vizitës për Rrokarason.




Komuna : tel. 61921 fax 6192222 com.roccaraso@tin.it www.roccaraso.net
Abruzzo Promozione Turismo Ufficio I.A.T. (Informacione e
Pritja turistike) Via D'Annunzio, 2: tel. e fax 62210
Incoming Abruzzo Sipermarrës Turistik Altopiano delle 5
Miglia Via D'Annunzio, 2: tel. 602122; fax 619782
www.incomingabruzzo.com
segreteria@incomingabruzzo.com












Posta: tel. 602330; fax 63191
Ambulanca: Doktorri i familjes doktorr. Luigi Altamura tel.
62885
Farmacia Leone: tel. 62616
Stacioni hekurudhor: tel. 62184
Policia Komunale: Via Mori,1 - tel. 6192214
Pyjore Via Napoli, 22 – tel. e fax 62689
Doktorri dezhurn për turista Circ. di Roccaraso: tel. 641244
Karabinieria: tel. 62126
Banka eNapolit SpA (agenzia): tel. 619122
Banka di Credito Cooperativo di Roma: tel. 619063
Banka Popolare Abruzzese e Marchigiana (agenzia):
tel. 63696

Komuna e Skontrones (Comune di Scontrone)
Të dhëna





Banorë: 206
Lartësia: m. 1036
Siperfaqja e territorit: Ha. 2.138
Prefiksi postal: 67030

Përshkrimi
E vendosur në të majtën e lumit Sangro, në këtë zonë është ruajtur , akoma sot dallohet, impianti i
lagjes së vjetër i fortifikuar; ku mund të shikohet akoma harku i derës së Shën Rrokos dhe mbetje
të kullave që e mbronin, dhe pse në gjendje të keqe. Pikë strategjike ushtarake, falë prezences së një
kështjelle të vjeter dominuese e shkatërruar rreth shekullit XIII, që i përkiste në të vërtetë me Kastel
di Sangro dhe Alfedena, një fortifikim mbrojtës të rëndësishëm për territorin. Territori , ka qenë
gjithmonë i lidhur me ndodhitë e kalimit te itinerarëve më të mëdhenj të kalimit të bagëtive, në
gjysmën e parë te shekullit XIII , u bë qendër e Manastirit të Shën Gjonit të Ujit te
Bekuar(Monastero di San Giovanni d'Acquasanta), themeluar nga Papa Celestino V, nga ku janë
akoma të dukshme rrënojat në afërsi të burimit sulfuror të Villa Scontrone.
Nevoja për të rimarrë, ne kuptimin antropologjik, të vendeve të së kaluarës dhe duke i parë me syrin
e rikuperimit dhe të ringjalljes, ka bërë të lindë idea dhe propozimi ( qe nga viti 1988) të bëhet
Scontrone “Nje Vend Muze”, u mendua asokohe për një ndërhyrje globale që do të shikonte
pjesmarrës gjithë fshatin e Skontrones si për përdorimin e qendrës historike në realizimin e Murales
dhe vendosjen e skulpturave, ashtu dhe për rikuperimin e hapsirave të mbyllura për ekspozimin e
prodhimeve tipike, të artizanatit lokal, të antikuariatit, dhe ekspozita artistike. Muralet, të realizuara
në brendësi të fshatit e të frymëzuar në pjesën më të madhe nga tema e emigracionit, janë simboli
dhe krenaria e Skontrones e janë nje ekspozite e përherëshme pikturash gjithmonë të vizitueshme.

Përdorim i lirë











Prefiksi: tel. 0864
Komuna: tel. 87149
Stacioni Hekurudhor Alfedena Skontrone: tel. 87128
Muzeumi Internacional i Donna nell’Arte (një muze
i artit Bashkëkohor ku janë paraqitur vepra të
realizuara nga artistë nga e gjithë bota). Via Sangro,
1 tel. 0864/87149. Hapja: feriali 10.00-13.00;
mbremjeve 17.00-20.00. hapje me takim: po
Qendra
e
Dokumentimit
Paleontologjik
“Hoplitomeryx” (këtu jane mbledhur rezultatet e
studimeve të kryera mbi mbetjet e kockave::
artiodattili primitivi, kokodrilë, brreshka palustri të
zbuluara se fundi ne Skontrone)
Muzeu i Radiove Antike
Muzeu i Malit

Frazioni:





















Banorë: 370
Lartësia: m. 979
Siperfaqja e territorit: He. V. Scontrone
Prefiksi Postal: 67030
Shërbime të përdorimit te lirë
Prefiksi: tel. 0864
Delegacioni komunal: tel. 87144
Ambulanca komunale: tel. 87149
Posta: tel. 87355/87139
Struktura pritjeje e mbeshtetjeje
Hotele:
Ostello për të rinj La Cascina: 333.5943789
B&B "Tara"
Fushë e paisur per kampe verore
Disponibili apartamente të paisur për pushime verore
e për trajtim ushqimi.
Shoqata:
Shoqata Eskursionistë: tel. 0864/87368
Seksioni CAI
Impiante dhe paisje sportive
Mundësi per kalërim dhe eskursione naturaliste
equitazione

Komuna e Villetta Barreas (Comune di Villetta Barrea)
Të dhëna

Villa Scontrone






Banorë: 630
Lartësia: m. 990
Siperfaqja e territorit: Ha. 2054
Prefiksi postal: 67030

Përshkrimi
Në origjinën e saj ky lokalitet, i shndërruar sot në një stacion turistik dhe pikë riferimi për vizitimin
e Parkut Kombëtar të Abrucos, ishte një vendbanim sanit, më vonë roman dhe duke u zhvilluar në
strukturën që e shohim sot në shekullin e XV. Në terrenin e varrezave të sotme ishte manastiri
benedettin i S. Angelo in Barreggio, e ngritur në shekullin e VIII dhe ebraktisur gjatë
Mesjetës.Kisha e S. Maria Assunta, shkatërruar nga tërmeti i 1915 e rindërtuar në 1927, ruan
derën kryesore të vitit 1720. Shtëpi dhe pallate fisnikësh të 500 – 700 dëshmojnë pasurinë
ekonomike lokale, dhe për arsyen e lulëzimit të industrisë së armëve dhe shfrytëzimit te pasurisë
pyjore. Muzeumi i Transumanza ( spostimi i bagetive) ilustron aspektet më domethënëse të kësaj
tradite ekonomike dhe kulturore te zonës.
Përdorim i lirë











Prefiksi : tel. 0864
Vende per telefonim publik: tel. 89133 (Bar Colantoni, orario
8-12, 14-20;te martën e mbyllur)
Komuna: tel. 89134
Ambulanca: tel. 910675
Farmacia: tel. 89167
Pro Loco: tel. 89333
Karabinieria: tel. 89136
Agjensia Turistike "Pinus Nigra": tel. 89141
Muzeumi i Ujit
Muzeumi i Transumanza (Trasferimit të kafshëve)

Ligje mbi migracionin
D.Lgs 25 korrik 1998, n.286 (Ligji Turco-Napolitano), “Teksti i vetëm i dispozicionit ku bën pjesë
disiplina per imigracionin dhe norma mbi kushtet e të huajve”
L. 30 luglio 2002, n.189 (Legge Bossi-Fini), modifikime e normativës në lëndën e migracionit dhe
azilit.

Norma e sugjerime të dobishme
- Mbasi të keni arritur ne Itali gjërat e para që duhen bërë
- ç’është e rëndësishme të keni gjithmonë me vete né Itali
- Numrat e telefonit të dobishëm (gratis) në rastet e emergjencës.
- Humbje apo vjedhje dokumentash.
- Informacione të dobishme
- punonjeset e shtëpisë dhe asistentet per të sëmurët e të moshuarit që
jetojnë né Itali: ç’duhet bërë.

Mbasi të keni mbërritur ne Itali gjërat e para që duhen kryer
1.Brënda 48 orëve kush ju ka pritur duhet t’ju deklarojë si mysafirë pranë Komisariatit te policisë
sé zonës ose policise së comunës. Moduli, që do të mbushet dhe prezantohet atje, është i quajtur
komunikimi i lenies së shtëpisë (comunicazione di cessione fabbricato). Duhet të plotësohet në çdo
zë dhe dorëzuar në Komisariatin e zonës. Asaj duhet ti bashkangjiten : fotokopja e dokumentit të
identitetit te atij që e pret ose lejeqëndrimi ( n.q.se nuk është qytetar italian), plus fotokopja e
pashaportës së mysafirit.
Në alternativë , mund të dërgohet dokumentacioni në Komisariatin e zonës me leter rekomande.
2.Brënda 8 ditëve pune nga dita e hyrjes ne Itali , duhet të paraqiteni për të kërkuar lejeqëndrimin
pranë Komisariatit të zonës apo pranë Kuesturës.
3. Mbasi të jini paisur me leje qëndrimin duhet:
 Të paraqiteni pranë Zyra e Tatimeve 'Ufficio delle Entrate për të kërkuar Codice Fiscale;
 Të paraqiteni në Municipio di appartenenza- Bashkia që ju përfshin- për të kërkuar
residenza- vendbaninin e, mbasi te keni marrë çertifikaten e vendbanimit, të kërkoni
kartën e identitetit;

Të paraqiteni në Qendrën shëndetsore për të kërkuar rregjistrimin në Shërbimin Mjeksor
Kombëtar Servizio Sanitario Nazionale dhe të kini doktorrin e familjes.
C’është e rëndësishme të keni gjithmone me vete ne Itali
 Dokument identiteti si p.sh letërnjoftim apo pashaportë; ose fotokopje e dokumentit të identitetit
të legalizuar;
 një celular ose të paktën një skedë telefonike;
 të paktën dy numra telefoni të të afërmve apo miqve ( për cdo rast nevoje) ;
 numrat e telefonit (falas) për raste urgjente;
 një letër (do të preferohej çertifikata nga doktorri) ku do tregohej: grupin e gjakut, disa ilaçe,
ndoshta ndonjë sëmundje të rëndë o invalidësh si p.sh diabetico, talassemico, cardiopatico,
emodializzato ecc.;
 n.q.se nuk flisni italishten është e rëndësishme të keni gjithmonë me vete një letër të shkruar né
italisht dhe né gjuhën tuaj, të shkruajtur me disa informazione personale të rëndësishme që ti
lexoni për t’ju kuptuar.
Shembull:
NON PARLO L'ITALIANO
NUK FLAS ITALISHT
MI CHIAMO..............................................

ME QUAJNE..........................................

VENGO DAL..………………………….

VIJ NGA..................................................

SE HO BISOGNO DI AIUTO, OPPURE MI
STATE COMUNICANDO QUALCOSA DI
IMPORTANTE E IO NON RIESCO A
CAPIRVI, PER FAVORE CHIAMATE
QUESTE PERSONE AMICHE CHE PARLANO
ITALIANO:
1)SIG./SIG.RA...................TEL............................
2)SIG./SIG.RA…………...TEL…………………
3)SIG./SIG.RA…………...TEL………………….

N.Q.SE KAM NEVOJë PëR NDIHME’,
OSE PO ME KOMUNIKONI DICKA TE
RENDESISHME DHE UNE NUK ARRIJ
T’JU KUPTOJ, JU LUTEM
TELEFONONI KETA PERSONA QE
FLASIN ITALISHT
ZOTI/ZONJA...................TEL……………..
ZOTI/ZONJA...................TEL……………..
ZOTI/ZONJA...................TEL…….……….

GRAZIE

FALEMINDERIT

Numra telefoni të nevojshëm (falas) në rast urgjence






113 Ndërhyrja e shpejtë e policisë
118 Urgjenca (autoambulanza)
115 Zjarrfiksja
112 Karabinieria
Humbje ose vjedhje dokumentash








Në rast se humbet ose të vjedhin një dokument identiteti duhet të denoncosh menjëherë
vjedhjen ose humbjen në Rajonin e Policisë më të afërt në atë moment (keshillohet që të
kesh gjithnjë një fotokopje të dokumentave kur i merr në dorëzim).
Për sa i përket pashaportës mbas denoncimit duhet shkuar në Ambasadën e vendit tënd në
Romë, për të paraqitur denoncimin,mundësisht me një dokument të vlefshëm me vehte
(Letërnjoftimi,patentë edhe po të jetë shqiptare) dhe të kërkosh një Deklaratë Konsullore
që vërteton identitetin e kërkuesit (dokument me fotografi), ose një pashaportë të re.
Për sa i përket Permesso di Soggiorno,mbas denoncimit duhet shkuar në Zyrën e
Emigracionit në Kuesturë për të kërkuar dublikate të permesso di soggiorno(formulari
plotësohet në Kuesturë), duke paraqitur:
pashaportën ose deklaratën konsullore të Ambasadës si dhe një fotokopje të saj.
4 foto një pullë (marca da bollo)
Për dokumentat si: Letërnjoftimi(carta d'identita), codice fiscale dhe patentë,mbasi të
keni me vehte denoncimin, permesso di soggiorno dhe pashaporte, duhet shkuar në zyrat
që kanë lëshuar këto dokumenta.

Shëndetsi (sanità)






Të gjithë qytetarëve të huaj (të regullt ose jo), që janë përkohësisht të pranishëm në
territorin italian,ju garantohet ndihma mjekësore e spitalore për rastet e urgjencës dhe për
mjekimet ambulatore më të rëndësishme (edhe nëse zgjasin në kohë) për semundje dhe
aksidente. Gjithashtu garantohet mbrojtja shoqërore dhe ndihma për shtatzaninë dhe për
fëminë e lindur deri sa të mbushë gjashtë muaj.
Të huajt që nuk janë në rregull me dokumenta, për të patur mundësi që të shfrytëzojnë
ndihmën e Shërbimit Shëndetësor Kombëtar (SSN) duhet të rregjistrohen me STP (I Huaj
Përkohësisht në Territor),regjistrimi bëhet me një kod identifikimi që është i vlefshëm në
gjithë territorin e Italisë.Ky Kod është pa emër dhe shërben vetëm për qëllime
shëndetësore.
Fëmijët minorë të emigrantëve të regullt dhe të paregullt,mund të fillojnë ose të vazhdojnë
vaksinimet e detyrueshme falas,duke u paraqitur në ASL.

Në rastet kur kanë probleme shëndeti mund ti drejtohen ASL dhe për rastet e urgjencave Ndihmës
së shpejtë (Pronto Soccorso)

Shkollimi (istruzione)



Fëmijët e mitur kanë të drejtë dhe detyrë të regjistrohen në shkollat shtetërore.
Studentët kanë të drejtë të përfitojnë bursa studimi nëqoftëse plotësojnë kërkesat.

Banesa (casa)


Kur lidhet një kontratë qeraje duhet të verifikoni që ajo të jetë e regjistruar në regjistrin
përkatës.

Puna (lavoro)




Cdo vit edhe për punëtorët e huaj në Itali është e detyrueshme që të bëjnë deklarimin e të
ardhurave.Kjo shërben për të vërtetuar të ardhurat.
Për të punuar është e detyrueshme të jesh i regjistruar në Zyrën e Punës (Centro per
l'Impiego).
Eshtë e mundur të gjesh punë edhe duke ju drejtuar Agjensive të Punës (Agenzie
Interinali).

Patenta (patente di guida)


Për të marrë patentën duhet të drejtohesh në Zyrën e Patentave(Uffici provinciali della
Motorizzazione Civile)ose në një Autoshkollë (Scuola Guida)të zonës ku banon.

Transporti (trasporti)


Për të shfrytezuar transportin publik duhet të kesh blerë biletat para se të hypësh në mjetet
e transportit, ose duhet të jesh i abonuar.Biletat dhe aboneja mund të blihen në dyqanet e
cigareve ose ku shiten gazetat e revistat (Tabaccheria ose Edicola)

Të përgjithëshme (generiche)




Skedat e telefonit gjënden në dyqanet e tabaccherive me shenjen "T" ose në dyqanet e
gazetave.Janë me çmime të ndryshme,edhe apostafat për të folur me jashtë shtetit.
Hartat e qytetit gjënden nëpër dyqanet e gazetave (Edicole) ose në stacionet e qëndrore
në qytet.
Në Bar-Kafete që kanë telefona publike ,mund të shfrytëzohen për informacion falas
Librat e Telefonave dhe Librat e verdhë (Pagine Gialle-lista e ndërmarjeve,shërbimeve,
dyqaneve, etj.që kanë adresat dhe numurat e telefonave).

Punëtore shtëpie e kujdestare që jetojnë ne Itali: ç’duhet bërë
Sigurimi i të huajve me dokumenta të rregullta
1) Verifikimi i lejeqëndrimit i zotëruar nga punëtori i huaj. N.q.se flitet për qytetar të BE këta duhet
vetëm të rregjistrohen ne gjëndjen civile të komunës. N.q.se nuk është rregjistruar akoma mund të
shkruhet duke paraqitur kontratën e punës.
Lejeqëndrimet që mundësojnë të huajin jo komunitartë kryejë aktivitet pune janë si më poshtë:
- leje BE për qëndrim për kohë të gjatë ( kartë elektronike) ose karta e vjetër e qëndrimit (dokument
letre);
- karta ë qëndrimit për familjarë të qytetarëve europian ( format letre)
- lejeqëndrimi ( format elektronik ose letre) si punëtor (përjashtohen lejeqëndrimet e lëshuara me
përcaktimin “art. 27”), punë e pamvarur, studimi (me limit kohe 20 orë né javë dhe limit vjetor

1040 orë), strehim politik, motive humanitare, familjeje, asistence e të miturve, integrimi i të
miturve.
Shënim:Motivi i lejeqëndrimit është përcaktuar qartë në lejeqëndrimet e vjetra në format letre, ndërsa në
lejeqëndrimet e reja në format elektronik ajo nuk shikohet. Në pritje të daljes së modeleve të reja
punëdhënësi fton punitorin për të kërkuar direkt në rajonin e policisë një certifikatë të shkruar me
përcaktimin e motivit të lejeqëndrimit.
Shënim: Ndodh shpesh që punëtori nuk disponon lejeqëndrimin sepse ka kërkuar zgjatjen apo aktualizimin
dhe rajoni i policisë nuk ka mbyllur akoma proçedurën. Në këto raste është e mundur të procedohet me
sigurimin né bazë të direktivës sé Ministrisë sé brendëshme të vitit 2006 mjafton që punëtori të ketë kopjen e
dokumentit për zgjatje apo aktualizim si dhe faturën e postës të dërgimit të dokumentave né rajonin e
policisë.

2) Të firmosë kontratën e qëndrimit për punë duke përdorur Modelin Q. Të vendosë kodiçet e
duhura dhe kodin cccnl. Kontrata e lejeqëndrimit duhet të vihet vetëm me puntorët jokomunitarë
(jo me puntorët që janë qytetarë të BE) që kanë lejeqëndrimin për punë, ose në rastin kur i huaji, që
ka lejeqëndrim për motiv studimi ose formmim profesional dhe punë sezonale të paskaduar,
deshiron të kërkojë ndryshimin e motivit të lejeqëndrimit për motiv pune.
Kontrata duhet të garantojë kushtet e parashikuara nga Kontrata kolektive për puntore shtëpie e
kujdestare.
3) Brënda 24 orëve të një dite përpara vendosjes së rraportit të punës pundhënësi duhet të
komunikojë sigurimin e puntorit shtëpiak në Zyrat e Punës .
Ky komunikim është i vlefshëm dhe për INPS e INAIL të cilave nuk u duhet dërguar komunikim
tjetër ngaqë duke nisur nga 11 janari 2008 ndiqen rregullat e Dekretit të brendshëm ministerial të 30
tetorit 2007.
4) Dërgimi i Modelit Q, i firmosur nga punëdhënësi dhe puntori, me letër rekomande, në Sportello
unico della Prefektura të vendit ku kryen aktivitetin e punës. Sporteli do të parashikojë dhe kthimin
e përgjigjes për marrjen e letrës të vulosur
KUJDES. Përgjigja e marrjes sé letrës i dërgohet dërguesit në adresën e tij. Megjithatë, meqë duhet
paraqitur nga i huaji ne momentin e zgjatjes së lejeqëndrimit, është e nevojshme që tek zarfi, përvec emrit të
pundhënësit të vihet dhe emri i puntorit të huaj

5) Ti jepet puntorit kopja e kontratës së punës dhe përgjigja e marrjes së letrës nga Prefektura.Të dy
dokumentat duhet tu bashkangjiten kërkesës për zgjatjen e lejeqëndrimit.
Ndryshime të rraportit të punës.
Të gjitha ndryshimet e rraportit të punës mbas kontratës së bërë duhet të komunikohen në Zyrën e
punës që do të parashikojë informimin në Sportello unico, Inps dhe Inail.
Komunikacioni duhet të kryhet me mënyrën e treguar në pikën 3).
Në rast komunikimi me letër duhet të përdoren këto modele:
ZGJATJE – TRASFORMIM- PERFUNDIM
Derdhja e kontributeve për pension e asistencë.
Kontributet duhet të derdhen çdo tre muaj. Shuma e kontributeve ndryshon sipas orëve të punës dhe
pagesës. Kur përfundon raportin e punës derdhja e shumës duhet bërë brenda 10 ditëve nga ndalimi.
Pundhënësi mund të mbajë nga paga e puntorit kuotën e kontributit në ngarkim të punëtorit.
Në fund është e nevojshme një letër ose busta paga nga e cila rezulton qartë pagesa dhe shkaku i
kësaj mbajtje të shumës; mungesa e saj është sikur i korrespondon një pagesë më e lartë.
Dënime për pundhënësin
Pundhënësi që siguron nën vartësinë e tij një puntor shtëpie pa lejeqëndrim është subjekt dënimi
penal që çon në burgim nga 3 muaj në një vit dhe një gjobë prej 5.000 euro për çdo puntor të
siguruar; dënimit penal i shtohet ajo administrativ.

Shkollimi
Funksionimi i shkollës publike né Itali
Sistemi educativ italian është i organizuar né mënyrën e mëposhtme:


Kopshti nga mosha 3 deri né 6 vjeç.

Cikli i parë i shkollimit:
 Shkolla fillore nga mosha 6 deri né 11 vjeç ( e detyrueshme)
 Shkolla Sekondare e gradit të parë ( tetëvjecare) nga mosha 11 deri né 14 vjeç (e detyrueshme)
Cikli i dytë i shkollimit :
 Shkolla Sekondare e gradit të dytë ( e mesme) nga mosha 14 deri 19 vjeç (jo e detyrueshme)
Përshkrim i shkurtër
Kopshti për 3 vjet (3-6 vjeç) dhe pse nuk hyn në shkollën e detyrueshme, në Itali gati të gjithë
fëmijët e frekuentojnë sepse zhvillohen aktivitete të nevojshme per formimin e tyre. Orari është
mesatarisht 40 orë në javë dhe është e mundur ushqimi në menxë (me pagesë). C’do shkolle
organizon në mënyrë autonome orarin e vet dhe është e nevojshme ti drejtoheni sekretarisë për
informacionet e duhura.
Shkolla Fillore është 5 vjet dhe është e detyrueshme ( 6-11 vjeç).
Egzistojnë mundësi të ndryshme oraresh dhe organizimi shkollor që janë stabilizuar nga shkollat:
Kohë e Gjatë, për një shumë prej 40 orë në javë;
Kohë e Shkurtër, për një shumë jo më pak se 27 orësh në javë.
Shpesh shkollat organizojnë aktivitete të tjera deri né 3 orë né javë e i shtohe 27 orëve.
Shkolla Sekondaree gradit të parë (tetëvjecare) është e detyrueshme dhe zgjat tre vjet.përmbledh
nxënësit nga mosha 11 deri né 14 vjeç. Ka një orar që ndryshon nga 27 në 29 orë në javë, sipas
organizimit të shkollës, këtyre i shtohen dhe 6 orë në javë për aktivitete laboratorike. Shkolla
teëvjecare është falas, por prindërit duhet të kujdesen për blerjen e librave të shkollës.
Për informazione lidhur me Scuola Secondaria di II°grado këshillohet ti drejtoheni direkt
Shkollave përkatëse.

C’farë mësojnë fëmijët né kopësht

Në kopësht fëmijët plotësojnë eksperienca lidhur me:
Vetja dhe tjetri. Fëmijët janë të stimoluar për krijimin e identitetit të tyre, personale dhe shoqërore,
të zhvillojnë autonominë nëpërmjet raportit me të tjerët, në rrespektim të normave të sjelljes të
njohura dhe të bashkëndara.
Trupi, levizja, shëndeti. Fëmijët plotësojnë eksperienca të levizjeve që i ndihmojnë të kuptojnë dhe
të bëhen të ndërgjegjshëm për trupin si mjet komunikimi dhe shprehje.
Përdorimi, krijimi i mesazheve. Fëmijët zhvillojnë zotësinë për të kuptuar dhe përdorur tipe të
ndryshme komunikimi, duke filluar nga ato të lidhura me gjuhën për të kaluar né atë grafik, të
pikturës dhe multimedial
Zbulimi, njohja, projektimi. Fëmijët udhëhiqen në njohjet e para të realitetit që i rrethon nëpërmjet
përdorimit të ndjenjave dhe mjeteve në dispocionin e tyre.

C’ farë mësojnë fëmijët në Shkollën Fillore.
Në Shkollën Fillore studjohen këto lëndë: gjuha italiane, matematik, dituri natyre, histori, gjeografi,
teknologji dhe informatik, anglisht, vizatim, fiskultur, muzik.
C’ farë mësohet në Shkollën tetëvjecare
Në Shkollën tetëvjeçare studjohen këto lëndë:
gjuha italiane, matematik, shkenca të natyrës, fizike dhe kimike, histori, anglisht, frëngjisht,
vizatim, muzik, teknologji dhe informatik, fiskultur. Klasa e tetë mbaron me provimin e fundit të
detyrueshëm shkollor.
C’farë mësohet né Shkollën e Mesme
Né përgjithësi studimet zgjasin 5 vjet ( ndonjëherë e ndarë né dyvjeçare dhe trevjeçare) e ndryshon
në vartësi me lëndët dhe drejtimit të studimit të zgjedhur nga nxënësi. Cikli përfundon me provimet
e Shtetit ( provimet e pjekurisë) që japin hyrjen né Universitet.

Brënda shkolle (dentro la scuola)
Drejtori i Shkollës
Drejtori i Shkollës është i përgjegjshëm për organizimin dhe mirvajtjen e shkollës.
Mund ti drejtohesh drejtorit për probleme të ndryshme, në përgjithësi duke i kërkuar takim në
sekretari.
Drejtori mund të bëj mbledhje me familjet për mënyrën e ecjes së shkollës apo për të spjeguar të
reja të rëndësishme, apo të thërrasë prindin e ndonjë nxënësi n.q.se janë verifikuar probleme të
veçanta.
Personeli i sekretaris
Përgjithësisht në çdo sekretari është një person që bën rregjistrimet.
Është e nevojshme ti drejtohesh sekretaris në rast se vendos të ndrrosh qytet e si pasojë për
kërkimin e transferimentit nga një shkollë tek tjetra, d.m.th kërkimi i “asnjë pengese”( “ nulla osta”)
Personeli i sekretaris bën dhe zgjidhjen e problemeve të tjera të veçanta
Sekretaria e shkollës ka orar takimi.
Mësuesit
Numri i mësuesve është mjaft i ndryshëm: në kopësht janë dy mësuese për seksion, të cilave u
shtohen shpesh mësuesja e fesë, anglishtes dhe mësuesja për nxënës me probleme shëndeti
Në shkollën fillore janë parashikuar tre mësuese që zhvillojnë mësimin në dy klasa dhe atyre mund
tu shtohen mësueset e anglishtes, fesë dhe mësuesja për nxënës me probleme shëndeti.
Né shkollën tetëvjeçare janë mesatarisht 7 mësues që mësojnë lëndë të ndryshmë. Dhe në këtë
shkollë është parashikuar mësuesja për nxënës me probleme shëndeti apo vështirësi kuptimi.

Bashkpuntorët e shkollës
Bashkpuntorët e shkollës kanë si detyrë hapjen dhe mbylljen e shkollës, të ruajnë nxënësit gjatë orës
së hyrjes e të daljes, të shoqërojnë nxënësit në banjo, të përgjigjen në telefon, të shikojnë rregullin
dhe pastërtinë e klasave, të bashkpunojnë me personelin shkollor.
Universitetet më të afërta
Università degli Studi di L’Aquila (Km 118 da Castel di Sangro, via S.S. 17)
Università degli Studi di Chieti (Km 105 da Castel di Sangro, via S.S. 17-A 25)
Università degli Studi di Pescara (Km 116 da Castel di Sangro, via S.S. 17-A 25)
Università degli Studi di Campobasso (Km 82,8 da Castel di Sangro)
Università degli Studi di Roma (Km 205 da Castel di Sangro, via S.S. 17-A 25-A 24)
Shërbime për shkollën
Asistenca shkollore për autonominë dhe ecurinë e nxënësve me të meta fizike e mendore
Legge 328/2000
C’farë ofron
Kryerjen e ndërhyrjeve edukative, të specifikuara në bazë të karakteristikave të nxënësit, që
parashikojnë këto aktivitete: aktivitete që favorizojnë të mësuarin me metoda zëvëndësuese
funksionuese në shprehjen e formave alternative për komunikim, aktivitete që favorizojnë
integrimin funksional me instrumenta dhe ndihmës, aktivitete që favorizojnë integrimin shoqëror në
klasë, aktivitete që favorizojnë integrimin personal duke i zhvilluar mundësinë në fushën e
autonomisë personale.
Kujt
Për nxënësit me të meta që frekuentojnë Shkollën në çdo cikël, që banojnë në territorin e Comunità
Montana të cilët paraqesin një çertifikatë për kushtet e handicapit në: të meta fizike, mendore,
ndjesore, stabile apo progresive, nga të cilat rrjedhin vështirësi për kuptimin dhe rraporti me të tjerë
që shkaktojnë si rrjedhim rrezikun e braktisjes së tyre në kundërshtim me të drejtën për shkollim
dhe integrim social në fushën shkollore.
Mënyra e përfitimit
Paraqitja e një kërkese për shërbimin nga ana e Drejtorit të Shkollës ku është i rregjistruar nxënësi,
që duhet të kryhet brenda datës 30 maj Shërbimit Social të Komunità Montana.
Lajme të dobishme
Comunità Montana Alto Sangro e Altopiano delle Cinquemiglia
Servizio Sociale
Via Sangro, 54 – Castel di Sangro (Aq)
Tel.: 0864/845109
Fax: 0864/840335
e-mail: info@comunitamontanaaltosangro.it
sito web: www.comunitamontanaaltosangro.it
Sportelli di Segretariato Sociale (né ditët dhe orën e stabilizuar)
Servizi Sociali dei Comuni dell’Ambito
Cooperativa Sociale Leonardo – Via Sangro, 54 – Castel di Sangro
cell. 3471244659
Shërbim me pagesë : jo

Udhëzues i shërbimeve
Guida dei Servizi
Segretariato sociale
Legge n. 328/2000
C’farë ofron
Dëgjim, informazione, orientim dhe shoqërim, hyrje dhe e drejtpërdrejtë në shërbimet shoqërore,
adresimi i qytetarëve drejt shërbimeve që janë në territor të tilla që mund të plotësojnë nevojat e
tyre.
Kujt i shërbejnë
Të gjithë qytetarëve banues të Komunave që i përkasin Comunità Montana; operatorëve të
shërbimeve sociale, formuese, edukative të territorit; Institucioneve publike e shoqatave vullnetare.
Mënyra e përfitimit
Qytetarët mund të përfitojnë këtë shërbim që është i pranishëm në të gjitha komunat e Comunità
Montana, duke iu drejtuar sporteleve për këto çeshtje në zyrat e komunës në mënyrë të lirë dhe
falas. Qytetarët mund të marrin informazione dhe duke telefonuar apo me e-mail.
Lajme të dobishme
Comunità Montana Alto Sangro e Altopiano delle Cinquemiglia
Servizio di Segretariato Sociale
Via Sangro, 54 – Castel di Sangro (Aq)
Tel.: 0864/845109
Fax: 0864/840335
e-mail: info@comunitamontanaaltosangro.it
sito web: www.comunitamontanaaltosangro.it
Servizi Sociali dei Comuni dell’Ambito
Cooperativa Sociale Leonardo – Via Sangro, 54 – Castel di Sangro – tel. fax:
0864/843536; cell. 3471244659 – zyra qendrore Avezzano 0863/ 497234
Shërbim me pagesë : jo
Komuna, vendndodhja,dita dhe ora, telefoni
Alfedena C/o Municipio Premte 11,00 – 12,00 0864/87114
Ateleta C/o Municipio Mërkurë 10.00-11.00 0864/65030
Civitella Alfedena C/o Municipio Martë10,00-11,00 0864/890445
Opi C/o Municipio Hënë 10,00-11,00 0863/910606
Barrea C/o Municipio Mërkurë9.30-10.30 0864/88114
Castel di Sangro C/o Municipio Martë 15.00-17.00 0864/8242212
Pescasseroli C/o Municipio Enjte 9.30-10.30 0863/911231
Pescocostanzo C/o Municipio Martë 10.00-11.00 0864/640003
Rivisondoli C/o Municipio Hënë 10.00-11.00 0864/69114
Rocca Pia C/o Municipio Hënë 10.00-11.00 0864/203005
Roccaraso C/o Municipio Enjte 11.30-12.30 0864/61921
Scontrone C/o Municipio Mërkurë 10.45-11.45 0864/87149
Villa Scontrone C/o Municipio Mërkurë 9.30-10.30 0864/87144
Villetta Barrea C/o Municipio Martë 10.00-11.00 0864/89134
Shërbim social profesional
Ligji n. 328/2000

ç’farë ofron
Shtrimi dhe analiza e nevojave të shprehuar nga qytetarët nëpërmjet bisedimeve dhe vizitave në
shtëpi, përcaktimi i tyre, organizimi dhe pregatitja e ndërhyrjeve për zgjidhjen e problemeve të
shënuara.
Shërbimi parashikon dhe aplikimin e institucioneve juridike për mbrojtjen e qytetarëve, si mbrojtja /
kujdesi, kalimi për provë në shërbimin social, besuarja një familje, në bashkpunim me autoritetet
juridike.
Kujt i drejtohet
Të gjithë qytetarëve që banojnë në Komunat e Comunità Montana dhe paraqesin probleme të
natyrës shoqërore.
Mënyra e përfitimit
Qytetarët mund të përfitojnë nga ky shërbim duke u drejtuar direkt në zyrat e Segretariato
Sociale që ndodhen nëpër Komuna, në orët e stabilizuara, ose nëpërmjet shërbimeve të tjera apo
institucione të tjera në territor që i dërgojnë qytetarët në atë shërbim.
Lajme të dobishme
Komunità Montana Alto Sangro e Altopiano delle Cinquemiglia
Servicio Sociale
Via Sangro, 54 – Castel di Sangro (Aq)
Tel.: 0864/845109
Fax: 0864/840335
e-mail: info@comunitamontanaaltosangro.it
sito web: www.comunitamontanaaltosangro.it
Sportelli di Segretariato Sociale (né ditët dhe orën e stabilizuar)
Servicet Sociali të Komuni të zonës.
Kooperativa Sociale Leonardo – Via Sangro, 54 – Castel di Sangro – tel. fax:
0864/843536; cell. 3471244659 – zyra qendrore në Avezzano 0863/ 497234
Shërbim me pagesë : jo
MONTANA ALTO SANGRO E ALTOPIANO

DELLE CINQUEMIGLIA - CASTEL DI SANGRO - EAS N. 19
Ndërhyrje e shpejtë sociale
Ligji n. 328/2000
C’farë ofron
Dhënia e përgjigjeve të menjëherëshme për sa u përket situatave të urgjencës në kushte të vështira,
(mbijetese).
Kujt i drejtohet
Personave që kanë nevojë të cilët ndodhen në territorin e Comunità Montana : të miturve të
braktisur, personave pa vendbanim fiks, personave të varfër, imigratëve, grave në vështirësi,
persona të nxjerrë nga shtëpia, persona që jetojnë vetëm dhe nuk janë autosuficientë, të sëmure
(me të meta fizike).
Mënyra e përfitimit
Lajmërohen shërbimet sociale që vlerësojne gjendjen e nevojës e që justifikohet largimi i
menjëhershëm nga banesa e tyre.
Lajme të dobishme

Comunità Montana Alto Sangro e Altopiano delle Cinquemiglia
Servizio Sociale
Via Sangro, 54 – Castel di Sangro (Aq)
Tel.: 0864/845109
Fax: 0864/840335
e-mail: info@comunitamontanaaltosangro.it
sito web: www.comunitamontanaaltosangro.it
Sporteli i Segretariato Sociale ( né ditët dhe orën e stabilizuar)
Servici Sociali të Komunavë të zonës.
Call center regionale: 800 988898
Kooperativa Sociale Leonardo – Via Sangro, 54 – Castel di Sangro – tel. fax:
0864/843536; cell. 3471244659 – zyra qëndrore e Avezzano 0863/ 497234
Shërbim me pagesë : jo

COMUNITA’ MONTANA ALTO SANGRO E COMUNITA’ MONTANA ALTO
Asistencë shtepiake socio-edukative për të miturit
Ligji n. 328/2000
C’farë ofron
Shërbim të natyrës edukative: kujdesi i personit, i ambienti, kordinimi i detyrave të përditëshme,
trasmetimi I kompetencave edukative për kujdesin ndaj fëmijës familjeve.
Për cilin
Për familjet, banorë të territorit që përfshihen ne Comunità Montana me të mitur që jetojne
situazione rreziku dhe vështirësie.
Mënyra e pjesmarrjes
Paraqitja e një kërkese nga ana e një familjari të interesuar ose lajmërimi gjatë shërbimit nga ana e
punonjësve të institucioneve të tjera në territor, si p.sh shërbimet sociale dhe sanitare, shkolla,
gjykata e femijeve, rasteve që paraqesin situata të rrezikshme.

Lajme të dobishme
Comunità Montana Alto Sangro e Altopiano delle Cinquemiglia
Servizio Sociale
Via Sangro, 54 – Castel di Sangro (Aq)
Tel.: 0864/845109
Fax: 0864/840335
e-mail: info@comunitamontanaaltosangro.it
sito web: www.comunitamontanaaltosangro.it
Sporteli i Segretariato Sociale ( né ditët dhe orën e stabilizuar)
Shërbimi Social i Komunave te zonës
Kooperativa Sociale Quadrifoglio s.c. Onlus – Via Ponte Nuovo – Castel di SangroTel. fax 0864/845559 – cell. 3407662605
Shërbim me pagesë : jo
Qendër familje (shërbim socio-psico-edukativ për familjen)
C’farë ofron
Shërbimi i propozohet familjeve të territorit si një pike riferimi e zonja të kryejë detyrën edukative
ndaj fëmijëve. Ky objektiv është në përgjithësi për familjet që do tu jepet një shërbim
shumëdimensionesh që informon, mbështet, formon, shoqëron familjet për t’ju përgjigjur më shumë
egzigjencave të të vegjëlve e të të rriturve.

Mund të presë një familje por, edhe grupe të vogla që kanë egzigjenca të njëjta.
Obiektivat e punës së këtij shërbimi janë:
- shtimi i kompetences prindërore për sa i përket relacionit afektiv dhe educativ te fëmijëve;
-lehtësimi i shkëmbimit komunikativ midis prindit dhe fëmijëve të tyre;
- mbështetje prindërve n rolin e edukimit, në veçanti në rastet me femijë disabile, i besuar, i
adoptuar ose ne situate jo te mirë;
- parandalimi dhe zotërimi i situatatve të krizës apo konflikteve familjare;
- informim dhe orientimi i familjeve për shfrytëzimin e shërbimeve që janë egzistuese në territor
dhe jashtë territorit;
- mbështetje dhe akordim midis prindërve gjatë periudhës së ndarjeve e divorceve;
- kalimi në jëtën shoqërore i familjeve të huaja.
Kujt
Shërbimi i drejtohet të gjitha familjeve në territor që edukojnë femijët e vegjël.
Shërbimi gjithashtu mund të organizojë së bashku me Shkollat që janë të gatshme, kurse me
piksynim parandalimin e fenomenit të bulizmit dhe edukimit në ligjshmëri.
Mënyra e përvetësimit
Paraqitja e një kërkese nga ana e një familjari të interesuar ose lajmërimi gjatë shërbimit nga ana e
punonjësve të institucioneve të tjera në territor, si p.sh shërbimet sociale dhe sanitare, shkolla,
gjykata e femijeve, që paraqesin situata të rrezikshme.
Lajme të dobishme
Komunità Montana Alto Sangro e Altopiano delle Cinquemiglia
Sherbimi Social
Via Sangro, 54 – Castel di Sangro (Aq)
Tel.: 0864/845109
Fax: 0864/840335
e-mail: info@comunitamontanaaltosangro.it
sito web: www.comunitamontanaaltosangro.it
Sporteli i Sekretariatit Social (né ditët dhe orën e stabilizuar)
Shërbimi Social i Komunave te zonës
Cooperativa Sociale Quadrifoglio s.c. Onlus – Via Ponte Nuovo – Castel di SangroTel. fax 0864/845559 – cell. 3407662605
Shërbim me pagesë : jo
19]
Informa të rinj
Ligji n. 328/2000
C’farë ofron
Aktivitet kërkimi, dokumentimi, komunikim dhe informazion direkt për mbledhjen e të dhënave,
informazione dhe materiale relative me temat e formimit shkollor dhe profesional, të punës, të
profesioneve dhe edukimit te vazhdueshëm,të jetës shoqërore dhe shëndetit, të aktivitetit kulturor
dhe kohës së lirë, të udhëtimeve e pushimeve, te sportit, te studimit dhe punës jashtë shtetit.
Nëpërmjet takimesh, stenda të lëvizshme, shpërndarje revistash tremujorshe dhe fushata informative
me piksynim për ti bërë të njohur të rinjve mjetet në dispozicion për ta në nivel lokal, provincial,
rajonal, kombëtar dhe europian.
Per kë
Të rinjve nga mosha 15 deri në moshën 29 vjeç dhe banues në komunat e Comunità Montana.
Mënyra e hyrjes në keto informacione

Takim spontan me punonjësit i pikave të informacionit në lokalet e vëna në dispozicion të Zyrave
publike të cilat japin këto shërbime.
Lajme të dobishme
Shërbimi informacioni të rinjsh
Sede di Castel di Sangro
c/o Comunità Montana – Via Sangro, 54 – Castel di Sangro (Aq)
Tel.: 0864/345109
Fax: 0864/840335
e-mail: informagiovani.castello@virgilio.it
orari i hapjes: nga e marta– të enjte nga ora 9,30 né orën 13,00 dhe nga ora 15,00 né orën 18,30
Sede di Pescasseroli
Viale Principe di Napoli, 13
Tel./fax: 0863/911002
Orari i hapjes: e hënë nga ora 15,00 në orën 18,30 – e mërkurë nga ora 9,30 në orën 13,00
Komunità Montana Alto Sangro e Altopiano delle Cinquemiglia
Shërbimi Social
Via Sangro, 54 – Castel di Sangro
Tel.: 0864/845109
Fax: 0864/840335
e-mail: info@comunitamontanaaltosangro.it
sito web: www.comunitamontanaaltosangro.it
Sporteli i Sekretariatit Social (në ditët dhe orën e stabilizuar )
Shërbimi Social i Komunave të zonës
Cooperativa Sociale Quadrifoglio s.c. Onlus – Via Ponte Nuovo – Castel di SangroTel. fax 0864/845559 – cell. 3407662605
Sherbim me pagesë: jo

COMUNITA’ MONTANA ALTO SANGRO E ALTOPIANO
Manifestime e ditë të shënuara
Alfedena
17 janar: Zjarret e Sant'Antonio
II e djelë e korrikut: festa e Shën Marisë dhe e Shën Pjetrit
Ateleta
17 janar: festa di Sant'Antonio
14 gusht: festë popullore e qingjit
II java e gushtit : festë popullore e kulacit
III java e gushtit: festë popullore e salçiçe dhe bukës së thekur.
Barrea
E premtja e Shenjtë: Passione Vivente
26 qeshor: S. Tommaso Apostolo
Gusht: festa S.Maria delle Grazie me kthimin e emigrantëve
25 dhjetor:ndezja tradizionale e zjarreve në shesh
Castel di Sangro
17 janar: S. Antonio Abate
13 qeshor: S. Antonio da Padova
2 korrik: Madonna degli Eremiti
27 gusht: S. Rufo
I e shtunë e shtatorit: nata e Bardhë
26-27 shtator: S.Emidio e SS. Cosma e Damiano
26 tetor e 2 nëndor: fiera e të gjithë Shenjtorëve që nga 1902

Civitella Alfedena
II e djelë e korrikut : festa e Santa Luçia
III e djelë e gushtit: festa e San Nicola
Gusht : festë popullore e Scurpella ( gjëra të skuqura tipike për raste të rëndësishme)
Dhjetor-janar : Presepe Vivente
30 dhjetor: kortezh me fanare te fundvitit e zjarre në sheshin S.Lucia
Opi
24/25 qeshor: S. Giovanni Battista Patrono
15 gusht: Madonna Assunta
II e djelë e shtatorit : Madonna Delle Grazie
I e djelë e tetorit : Madonna Del Rosario E S. Teresa
24 dhjetor: I Catozze
Pescasseroli
29 qeshor: SS. Pietro e Paolo
15-16 korrik: Madonna del Carmine
E djela e fundit e korrikut : festa e Madonna del Monte Tranquillo, me festen popullore të qingjit
Ndërmjet korrikut dhe gusti : çmimi Croce, Premio Age e Festival del Teatro di Gioia
8 shtator: festa e Incoronata
Pescocostanzo
17 janar: S. Antonio Abate
31 maj: Madonna del colle
Java e dyte kuaresima: Quarantore
13 qeshor: S. Antonio da Padova
7-8 gusht: festa e S. Felice
Rivisondoli
5 janar: Presepe Vivente
17 janar: S. Antonio Abate
Gusht: manifestazione të ndryshme
24 dhjetor: kuadër i gjalle i lindjes së Jezu Krishtit
Rocca Pia
19 mars: zjarret e S. Giuseppe e festa popullore e këmbëve të derrit dhe fasuleve
E djela e parë e korrikut: Madonna del Casale
Gusht: java roccolana dhe festa popullore e qingjit
Roccaraso
13 gusht: S. Ippolito
Dimër: gara sportive
Scontrone
17 janar: festa e Sant’Antonio Abate (zjarre tradizionale ndizen në çdo shesh dhe vihen në skenë
parodi nga jeta e të Shenjtit)
13 qeshor: festa e Sant’Antonio di Padova
26-27 qeshor: festa e San Giovanni e Paolo (Patroni di Scontrone)
16 korrik: festa e Madonna del Carmine (Patrona di Villa Scontrone)
5 gusht: festa e Madonna e Bores ( festa mbyllet me festën tradizionale popullore të sanjes dhe
fasuleve)
11 gusht: festa e San Gerardo
15 gusht: festa e S. Maria Assunta
16 gusht: festa e San Rocco (Villa Scontrone). Gjate festës buka bekohet dhe i jepet popullit.
20-22 gusht pelenigrazh në këmbë në nderim të : Madonna di Canneto (Villa Scontrone)
Gusht: Villa Festival (Festival i Artit të rrugës dhe mugik popullore, por edhe skenime të historisë
dhe kulturës lokale, tradita, artizanat dhe prodhime tipike. Manifestimi zgjat 3 ditë).
Gusht. Strascontrone: garë podistike pa çmime për profesionistë e amatorë Km 11
Villetta Barrea
26 qeshor: S. Tommaso Apostolo

II e djelë e korrikut : S. Vincenzo Ferreri
III e djelë e gushtit: S. Barbara

Turizëm
Alfedena
Struktura pritëse




Hotele:
o Leon d'Oro - Tel. 87121
o Monte Greco - Tel. 87111
o Parco campeggio La Luna (nei pressi della Montagna
Spaccata) - Tel. 87329
Për informacione: Ufficio Turistico - Tel. 87394

Ateleta
Struktura pritëse


Ostelli:
Al Km 11 della Nuova Sangrina per Roccaraso gjatë
rrugës lungo panoramike për Casale Sant'Elena, a Km. 5
nga qendra
o Eshtë në ndërtim një hotel në qendër të fshatit.
o

Barrea
Struktura pritëse




Hotele:
o Albergo Holiday - Tel. 83370 - 88448
o Campeggio Colle Ciglio - Tel. 88389
o Campeggio La Genziana - Tel. 88101
o Ostello Le Vicenne - Tel- 88362
o Casa del Pellegrino - Tel. 88128
Për informacione: Zyra Turistike - Tel. 88227

Castel di Sangro
Struktura pritëse


Hotele:
o Bellavista Tel. 845039
o Corradetti Tel. 845930 843408
o D'Amico tel. 845960

o

La Bottega dell'Arte Salata tel. 841093

Civitella Alfedena
Struktura pritëse


Alberghi
o Hotel Valdirose Tel. 890100 890300
o Albergo Ristorante Ostello La Torre Tel. 890121
o Pensione Ristorante al Lupo Corviero Agenzia Wol Tel.
890421

Opi
Struktura pritëse


Hotele



La Peja Tel. 910756
Hotel Du Park (ristorante, discoteca, piano bar) Tel.
912441 912442
o Pensione Genziana Tel. 912324 9102158
o Ostello Fresilia
Për informacione: Ufficio Turistico Tel. 910622
o
o

Pescasseroli
Struktura pritëse




Hotele e Hane
o Grand Hotel del Parco**** Tel. 912745
o Bamby*** Tel. 910719
o Basel Tel. 91875
o Dafne Tel. 912838
o Cristiania*** Tel. 910795
o Edelweis***Tel. 912577
o Il Bucaneve Tel. 912745
o Il Pinguino***Tel. 910482
o Iris*** Tel. 91900
o La Conca*** Tel. 910562
o Hotel Pagnani Tel. 912866
o Lo Scoiattolo***Tel. 910740
o Alle Vecchie Arcate Tel. 910618
o Paradiso** Tel. 910422
o Peppe di Sora* Tel. 91908
o Al Castello Tel. 910757
Për informacione: Azienda di Soggiorno e turismo Tel. 912741

Pescocostanzo

Struktura pritëse


Hotele:
o Eden*** Tel. 641414
o Valle Fura***Tel. 641449
o S. Antonio** (loc. Bosco di S. Antonio) tel. 67101
o Ostello della Gioventù* Tel. 641247
o Rifugio Archi del Sole Tel. 641077
 Për informacione: Azienda di Soggiorno e Turismo Tel. 641440
Rivisondoli
Struktura pritëse


Hotele:
o Calypso*** Tel. 641910
o Cinquemiglia***Tel. 69151 69281 69485
o Como *** Tel. 641941 641942 641986
o Dina's Tel. 601390
o Europa*** Tel. 602350 r.a.
o Impero*** Tel. 602344 r.a.
o Victoria*** Tel. 69349 69113
o Montepratello****Tel. 69375
o Altopiani maggiori d'Abruzzo*** tel. 641669
 Për informacione: Azienda di Soggiorno e Turismo Tel. 69351
Rocca Pia
Struktura pritëse




Hotele:
o Hotel Ristorante La Spiga***, Tel. 48658
o Albergo Mascio Tel. 48590
o Janë në funksionim dhe dy hane, dy ristorante dhe dy
gjelltore.
Janë në disponim apartamente të paisur për pushime verore e
dimërore.

Roccaraso
Struktura pritëse


Hotele:
o Conca d'Oro Tel.. 62131
o Excelsior***Tel. 602351
o Grande Albergo***Tel. 602366 602378 602385 602392
o Julia Tel. 62136 62717
o Miramonti Tel. 62152
o Motel Agip*** Tel. 62443
o Reale *** Tel. 602349
o Sporting *** Tel. 602358
o Suisse***Tel. 602347
o Trieste*** Tel. 602346

Valentino*** -Tel. 602016
Hotel Belvedere Tel. 62279
Da Remo** Tel. 602121 602360
Italia Tel. 62174
Sporting Dipendence Tel. 62281
In località Aremogna (m. 1622)
Boschetto*** Tel. 602367
Paradiso *** Tel. 602379
Rifugio*** Tel. 62670
 Pensioni:
o Del Sole Tel. 62532
o Duca degli Abruzzi (Dopolavoro ferroviario) Tel. 62176
 Per informazioni: Azienda di soggiorno e Turismo Tel. 62210
Scontrone
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Struktura pritëse



Locanda Fausto D'Onofrio Tel. 87285
Disponibilità di appartamenti attrezzati per soggiorni estivi ed
invernali







Villa Scontrone
Hotele:
N. 2 ostelli per të rinj
Fushë e paisur për kampe verore
Janë të disponueshëm apartamente të paisuara për pushime
verore dhe ushqim.

Villetta Barrea
Struktura pritëse


Hotele:
o Albergo Ristorante degli Olmi Tel. 89159 89185
o Hotel Ristorante San Michele Tel. 89124 89125
o Hotel Il Pescatore Tel. 89347 89253
o Hotel Il Vecchio Pescatore Tel. 89274

Janë të disponueshëm apartamente të paisuara për pushime verore e
dimërore

Link
Site mbi temën e imigracionit



www.migranews.it
Agjensia informacionit imigrate te shoqatave
www.meltingpot.org
Projekti Melting Pot Europa, për la promozione e të drejtave te shtetasve.
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www.inas.cisl.it
Insituti Kombëtar Asistenca Sociale, nen mbrojtjen e Cisl ( sindakata)
www.uilca.it
UIL credito esattorie e assicurazioni
www.ecn.org/macondo
Associazione Macondo, sportel legal për qytetarët jokomunitarë
www.immigra.org
Osservatori Associati sulle Immigrazioni
www.scedu.unibo.it/colombo/
Lexime të këshillueshme studentëve dhe tregues për një orientim fillestar. Tekste
me tematikë migrazionin për të gjithë
www.dialogo.org
Qendër kulturash
www.cestim.org
Dokumenta mbi fenomenin aktual te migracionit nga Qëndra e studimeve mbi
migracionin e Veronës
www.europa.eu.int
Portale dell'Unione europea
www.ucodep.org
Ucodep, Unite Cooperazione per lo Sviluppo dei Pop
www.piemonteimmigrazione.it
Oservator mbi imigracionin në Piemonte
www.caritas.it
Karitas Ambrosiana
www.caritasroma.it
Karitas Diocesana i Romës
www.caritas.org
Karitas Internationale
www.arci.it
Arci
www.cisl.it
Cisl
www.cgil.it
Cgil
www.immiweb.org
www.cnel.it
Këshilli kombëtar i ekonomisë dhe i punës.
www.anolf.it
Shoqatë kombëtare përtej kufijëve
www.roma-intercultura.it
azione e documentazione su immigrazione e intercultura
www.ansa.it
Ansa, portale dell'informazione
www.baobabroma.org
Comunitimmigrate a Roma
www.romamultietnica.it
Guida né Romën multietnica
www.arab.it
Interesohet për kulturën dhe shkencat shoqërore dhe ekonomike te botës arabe dhe
asaj italiane.
www.ciepiemonte.it/incorso.html
Qendër e inisiativës për Europën e Piemontes
www.emigrare.ro
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Sito rumeno sull'immigrazione
briguglio.frascati.enea.it/immigrazione-e-asilo/index.php
Documenti su immigrazione e asilo
www.scalabrini.org
Congregazione scalabriniana
www.cies.it
Qendër informacioni dhe edukimi për zhvillimin
www.rom-it.com
Sito i rumunëve në Itali
www.terre.it
Gazeta e rrugës Terre di mezzo
www.cespi.it
Qendër studimi të politikës ndërkombëtare
www.capodarcoroma.org
Comunitcapodarco di Roma
www.santegidio.org
Komuniteti i Sant'Egidio
www.cri.it
Kryqi i Kuq italian
www.iom.int
Organizitat ndërmombëtare për emigracionin
www.migrare.it/migrare/migrare.nsf/Open
Udhëtim ne botën e imigracionit per qytetarët dhe punonjesit.
www.unimondo.org/guide/immigrazione
Sito interkultural për zhvillimin e qendrueshem
www.volint.it/scuoleviss/immigrazione/immigrazione.php
Vullnetariati ndërkombetar për zhvillimin
www.citinv.it/poli/immigrazione/oss_imm.htm
Oservator imigracioni
www.irre.veneto.it
Instituti Rajonal Kërkime edukative
Siti istituzionali
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www.parlamento.it
Parlamenti Italian
www.governo.it
Pushteti Italian
www.minwelfare.it
Ministria e Punës dhe e Politikave Sociale
www.esteri.it
Ministria e Punëve të Jashtme
www.esteri.it/lafarnesina/indirizzi/indirizz.htm
Ministria e Punëve të Jashtme , përfaqësuesit diplomatikë.
www.esteri.it/attivita/italstra/index.php
Ministria e Punëve të Jashtëme
www.ministerointerni.it
Ministria e Brendëshme
www.ambitalia.ro
Ambasada italiane në Bukuresht
www.ambitalia-tirana.com
Ambasada italiane né Tiranë
www.ambsara.it
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Ambasada italiane në Bosnje Erxegovinë
www.minlavoro.it/ministero/servizextracom.htm
Ministria e Punës dhe e Politikave Socciale, shërbimi per problematikat e
punëtorëve imigratë jokomunitare dhe familjet e tyre.
www.giustizia.it
Ministria e drejtësise.
www.affarisociali.it
Ministria e punës dhe e politikave sociale
www.inps.it
Istituto Nazionale i Previdences Sociale
www.inps.it/Doc/Extracomunitari/default.htm
Insituti Kombëtar i Previdences Sociale, lajme të dobishme për ata që punojnë né
Itali.
www.poliziadistato.it/pds/cittadino/stranieri/stranier.htm
Policia e Shtetit, për qytetarët e huaj.
www.poliziadistato.it
Policia e Shtetit

