
Siz iş ve ev bulmak için yardım 
mı istiyorsunuz ? 

Yasal tavsiyeye ihtiyacınız var 
ve nereye başvuracağını 
bilmiyorsunuz?

2017 yılından beri Roma belediyesin de sağlık ve sosyal hizmetler bölümleri 
Avrupa birliği imtiyazı ve UNHCR çatısı altında,göçmenleri kabulü,dinlemeleri 
ve karşılama işlemleri SUAM yönetiyor.

Biz göçmenlerin bütün entegre ve kabul etme işlemlerini sosyal hizmetler 
kurumunun çatısı altında topladık ve koordineli bir şekil de yürütüyoruz.

SUAM’in verdiği hizmetler bunlardır:
1.  GÖÇMEN KABUL HİZMETLERİ BÖLÜMÜ
2.  YASAL İŞLEMLER BÖLÜMÜ
3.  SOSYAL HIZMETLER BÖLÜMÜ
4.  TOPLUMSAL INCLUSION BÖLÜMÜ

Göçmenleri kabul etmek için adres 
SUAM
Göçmen kabul sistemine 
erişim konusunda yardım 
ister misiniz?

Con il supporto di



1. GÖÇMEN KABUL HİZMETLERİ BÖLÜMÜ
Neyi sunuyor? Ön büro, kullanıcıların ihtiyaçlarının değerlendirilmesi ve tanınması, kabul 
ağındaki gönderme yapıları ve özel hizmetler aracılığıyla ilk erişim, kişisel görüşlerin 
sunumunun hazırlanması ve yararlanıcıların özel ihtiyaçlarının kabulü.

DOKTOR BİNARİO
Neyi sunuyor?  Rome Capital'in resepsiyon hizmetleri tarafından bakılan savunmasız 
insanlara, evsizlere ve göçmenlere ücretsiz uzman tıbbi ziyaretler (özellikle dermatoloji ve 
jinekoloji) sunar.

2. YASAL İŞLEMLER BÖLÜMÜ
Yasal destek masası
Neyi sunuyor? Göç hukuku konularında rehberlik;  İtalyan ve Avrupa iltica kanunları 
kapsamındaki haklar ve yükümlülükler;  gönüllü geri dönüşler için yardım;  uluslararası 
koruma statüsünün tanınması sürecinde kişisel yardım;  uygulamaları yönetmek için bilgi ve 
yardım.

İl Bilgilendirme Noktası - (Prefettura) - İletişim Projesi
Neyi sunuyor? Göçmenlik ve Vatandaşlık Daire Başkanlığı hizmetleri hakkında bilgi, Valilik 
ile randevu desteği ve başvuru belgesinin durumunu kontrol etme.

3.  SOSYAL HIZMETLER BÖLÜMÜ
Neyi sunuyor? Yararlanıcıların bireysel rotalarını oluşturmak ve izlemek, kurumlar içinde ve 
kurumlar arasında bağlantı kurmak için, özellikle Sayıştay kabul ağında bulunan merkezlerin 
izlenmesi yoluyla çeşitli SUAM hizmetleri arasındaki irtibat faaliyetleri.

4.  TOPLUMSAL INCLUSION BÖLÜMÜ
İş rehberlik masası:
Neyi sunuyor? Yerel ve ulusal işgücü piyasasındaki iş pozisyonları ve boş pozisyonların yanı 
sıra çıraklık programlarının geliştirilmesi ve organizasyonunda kişisel destek.

Resepsiyon masası
Neyi sunuyor? Kiralık veya satılık daire bulma ve/veya diğer konut çözümlerinde 
kişiselleştirilmiş destek (örneğin, yarı bağımsız insanlar için ev sahibi aileler ve kabul 
merkezleri bulma). Kat mülkiyeti sosyal arabuluculuke. Aile bütçesi yönetimi ile ilgili her 
konuda tavsiye.

SUAM HİZMETLERİNE NASIL ULAŞILIR?

 KİM? Vatandaşlar, yabancı göçmenler, mülteciler ikincil 
ve geçici uluslararası koruma.

 Aşağıdaki şekillerde randevu alabilirsiniz:

1.  Şu adrese bir e-posta gönderin:
sportellounico@immigrazione.roma.it
2.  Pazartesiden Cumaya 09:30 ile 13:30 saatleri arasında 
+393441304089 numaralı telefonu arayın.
3.  Şu adrese bir e-posta gönderin: 
resorter_onestopshop@programmaintegra.it (yalnızca iş ve konut 
bulmaya yardımcı olacak randevular için)
4.  Kitap bağlantısı: https://www.dottorbinario.it/le-visite- 
specialiche/ (yalnızca 'Doktor Binario' ile yapılan toplantılar için)

Nerede? Roma 
via Giovanni Mario Crescimbeni, 25.

Ne zaman?

Pazartesi: 9:30 - 13:30 

Salı 9:30 - 18:00 (iş ve ev için)

Çarşamba 14:00 - 18:00 

Perşembe 9:30 - 12:50
Dermatolojik ziyaretler (her hafta);  
14:30 - 16:30
Jinekoloji ziyaretleri (ayda sadece 2 kez)

 Cuma 9:30 - 13:30 




