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PRÉSENTATION

scrire au lycée?
Apprendre un métier? Commencer à travailler dès que possible?
Choisir sa voie dans le système scolaire italien peut sembler ardu, mais grâce à la lecture de
ce fascicule nous espérons que tout deviendra un peu plus simple. Bien choisir est très important parce que de ce choix, peut dépendre, en grande partie, le propre avenir.
Pour bien choisir il faut être bien informé sur le fonctionnement du système d'éducation et de
formation. Commençons par dire qu'en Italie nombreuses sont les orientations scolaires et les
opportunités plus directement tournées pour une entrée rapide dans le monde du travail.
Peut-être as-tu déjà été en contact avec le système éducatif italien; par exemple certains membres de ta famille ou de ta communauté l'ont fréquenté par le passé ou le fréquentent encore
maintenant. Mais ces dernières années l'Ecole en Italie a beaucoup changé.
La nouvelle la plus importante peut se résumer ainsi: c'est un droit et un devoir incombant à
chaque étudiant de choisir au terme du collège un des nombreux parcours d'éducation et de
formation possibles.
La nouveauté primordiale est que la formation n'est pas exclusivement l'instruction de type scolaire, mais aussi la formation professionnelle et/ou sur le lieu de travail. En effet, un certain
nombre d'heures consacrées à l'apprentissage en classe est prévu pour tous les parcours de
formation, de différentes dimensions et proportions.
Essayons d'y avoir plus clair….
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Ce volume est un simple guide du système éducatif italien. Il s'adresse à tous les jeunes étudiants qui doivent décider - à la fin du collège - quelle voie prendre: continuer les études et s'in-

LE SISTÈME DE L’ÉDUCATION NATIONALE
Le système éducatif national est comme suit: école de la petite enfance (trois ans non obligatoire)
et deux cycles.

FRANÇAIS

Premier cycle: école primaire (ex-école élémentaire) + école secondaire du premier degré (ex-collègue). La durée est: 5 ans + 3 ans.
Le premier cycle se conclut avec un examen.
Le Second cycle est articulé en deux parcours (système de l’instruction et l’instruction/formation
professionnelle). Avant la Réforme, l’obligation scolaire finissait à 14 ans. Aujourd’hui, continuer
avec l’instruction-formation est un droit-devoir.
En Emilia Romagna et dans le département de Rimini….
Exercer son droit-devoir à l’éducation/la formation signifie entreprendre un parcours scolaire, à
savoir s’inscrire auprès d’un Institut supérieur.
Il est ensuite possible de:
• Changer d’Institut, en poursuivant le système d’éducation jusqu’au diplôme du baccalauréat;
• Entreprendre un des autres parcours indiqués dans la schématisation ci-après (formation professionnelle et apprentissage) jusqu’à obtention d’une qualification;
• Poursuivre l’apprentissage.
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Année 2007 - Schématisation de l’exercice du droit-devoir à
l’éducation/la formation dans le département de Rimini
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Dans le système éducatif, le parcours de formation peut également être entrepris en alternant école
et travail. L’alternance école-travail est une modalité didactique réalisée en collaboration avec l’école
et les entreprises pour offrir aux jeunes des compétences et une orientation adaptées au monde
du travail.
Tout étudiant âgé de plus de 15 ans peut faire la demande d’une expérience d’alternance école-travail, aussi bien au sein des parcours scolaires que de la formation professionnelle.
A 15 ans tu peux commencer à travailler avec un contrat d’apprentissage (l’âge minimum pourrait
passer à 16 ans à partir de 2007/08 d’après une proposition de loi en cours de pourparlers qui
vise l’augmentation de l’obligation scolaire). Ce genre de contrat prévoit un certain nombre d’heures de formation: si le contrat d’apprentissage est stipulé par un jeune, il faut compter des heures
de formations supplémentaires à l’obligation de formation.

Il convient de rappeler que:
Le choix fait après le collège n’est pas définitif. Il est toujours possible de changer de parcours, c’està-dire – par exemple – de passer d’un lycée à un cours de formation professionnelle ou d’un cours
professionnel à un contrat d’apprentissage et vice-versa.
Le temps passé dans un parcours de formation n’est jamais perdu. Si tu changes de parcours une
“valeur” sera donnée à ce que tu as appris. Le “crédit de formation” acquis est reconnu et tu peux
le faire valoir dans d’autres parcours.
Donc …
Aucun choix n’est ‘mauvais’. Toute décision prise peut être modifiée si on est mal à l’aise ou si on
s’aperçoit qu’on aimerait mieux ‘faire autre chose’: tout ce que l’on a été acquis pendant ce parcours sera évalué et reconnu et donc validé pour d’autres parcours.

CONSEILS POUR LES JEUNES

N’oublie pas que l’école a une place importante dans ta vie!
Soigner sa formation culturelle et/ou professionnelle en Italie est un devoir, mais aussi un droit...et
une grande chance. Aller à l’école, suivre des cours de formation professionnelle, ou fréquenter le
monde du travail est la manière la plus simple et directe de connaître de près ceux qui vivent dans
notre ville, d’avoir des amis, de trouver des adultes référents – professeurs – qui peuvent nous aider
de mille manières, pour approfondir la connaissance de la langue, de la culture et des traditions du
pays où nous vivons. La fréquentation quotidienne d’un milieu et d’un système scolaire et de formation structuré est, à ton âge, une des plus grandes chances d’intégration sociale et culturelle.
La formation culturelle sert à entrer dans le monde du travail!
Une bonne formation de base, associée à la connaissance du milieu dans lequel tu vis et de ses
dynamiques, t’aidera certainement quand tu commenceras à travailler. En effet, quelle que soit la
direction que tu voudras prendre, une formation solide t’ouvrira de nouveaux horizons, t’aidera à
mieux t’orienter et à accéder aux services territoriaux pour le travail et sera reconnue comme une
valeur ajoutée.
Tu dois prendre une décision: comment faire?
Au moment de choisir, et avant même de trouver les informations, tu dois:
Bien réfléchir à ce que tu veux faire dans la vie. Quelles sont tes expériences scolaires? Qu’est-ce
que tu aimes? Quels résultats tu veux obtenir? Quelles sont tes priorités et tes exigences?
Ne pas décider seul mais demander conseil. Ta famille peut t’aider mais aussi les membres de ta
communauté ethnique, les amis qui doivent prendre la même décision, les adultes que tu estimes
et en qui tu as confiance. De plus tu peux t’adresser au Centre de l’Emploi de la Province (voir page
22). La nouvelle loi l’oblige à s’occuper des jeunes qui doivent suivre une formation, de ceux qui décident de suivre un parcours différent du parcours scolaire traditionnel.
Réponses aux questions fréquentes sur l’école/la formation/l’apprentissage
Nous te présentons ci-après les réponses aux questions les plus évidentes qui peuvent te venir à
l’esprit au moment de prendre une décision.
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Qu’est-ce que je peux faire?
Beaucoup de choses: cela dépend de toi.
- Si tu aimes étudier et si tu n’as pas peur de t’engager, tu peux, par exemple, t’inscrire à un des
différents lycées du second degré.
- Si tu veux apprendre un métier pour travailler le plus tôt possible, tu peux décider à 15 ans de
t’inscrire à un cours de formation professionnelle en choisissant, parmi les cours à disposition dans
la Province de Rimini, celui qui se rapproche le plus de tes exigences et de tes souhaits: celui qui
répond mieux à l’ensemble de tes ambitions.
- Quand tu auras quinze ans, tu pourras choisir de travailler avec un contrat de travail et de formation: l’apprentissage.
Si je choisis un de ces parcours je serai obligé d’aller jusqu’au bout même s’il ne me plait pas?
Non: la Réforme prévoit la possibilité de changer en cours de route... Par exemple, si tu as choisi
un lycée tu pourras changer d’orientation, changer de lycée; ou alors tu pourras passer à un cours
de formation professionnelle ou faire une expérience de travail avec un apprentissage.
Si tu es inscrit à un cours de formation professionnelle ou tu es en apprentissage tu pourras passer au lycée et ainsi de suite.
La formation obtenue dans n’importe lequel des trois parcours sera ton “crédit de formation”: si tu
décides de passer à un autre parcours ton crédit de formation sera évalué et tu ne devras pas
recommencer du début.
L’ÉCOLE SUPÉRIEURE DE SECOND DEGRÉ
Combien existe-t-il de parcours de formation?
En Italie ils exsistent beaucoup des orientations. Dans ce guide tu trouveras des informations détaillées sur le système scolaire concrètement mis en œuvre dans la Province de Rimini.

Quelle est la durée du parcours de formation?
Le parcours au sein de l’Éducation supérieure dure de trois à cinq ans selon le type d’étude choisi
et permettra dans tous les cas d’obtenir un diplôme (de qualification professionnelle après trois ans
et de baccalauréat après 5 ans).
Et après?
Une fois obtenu le baccalauréat tu peux continuer tes études en t’inscrivant à l’Université; ou alors
tu peux arrêter tes études et commencer à travailler.
Y a-t-il des frais?
Pour s’inscrire a l’école supérieure de second degré il faut payer des taxes scolaires, puis acheter
les livres et le matériel. Mais les instituions allouent des aides aux familles: renseigne-toi.
LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Comment fonctionnent les cours de formation professionnelle?
Les cours de formation professionnelle sont organisés par les Centres de Formation Professionnelle
qui sont des structures différentes des lycées. La formation professionnelle est gérée par la
Province et les cours peuvent changer suivant la Province. Le but est d’essayer de former le professionnalisme le plus demandé sur un territoire, de manière à faciliter l’entrée future dans le
monde du travail. Dans le Guide tu trouveras des indications sur les cours de formation professionnelle parmi lesquels tu peux concrètement choisir dans la Province de Rimini.

Quelle est la différence entre l’instruction traditionelle et formation professionnelle?
Les cours de formation professionnelle durent au maximum deux ans et se concluent par un
Certificat de Qualification Professionnelle. Une grande place est donnée aux activités pratiques, au
“savoir faire”. Les parcours prévoient aussi des stages auprès des entreprises conventionnées avec
les instituts. La pratique du métier et l’acquisition de compétences techniques spécifiques sont alternés à l’enseignement de culture générale, à des matières transversales de base (anglais, informatique) et aux leçons théoriques sur les compétences techniques que le travail demande.
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Après le collège, est-ce que je dois continuer à étudier?
En général oui. Bien que tu aies déjà fini le parcours d’instruction obligatoire, tu dois remplir ton
devoir/droit à la formation. La Réforme prévoit que tu continues à ‘te former’ (à l’école ou par d’autres parcours).

Et après le cours de formation?
Une fois le Certificat de Qualification a été obtenue tu peux essayer de la “faire valoir” dans le monde
du travail; si, par contre, tu veux continuer ta formation tu peux revenir au systéme de l’instruction
et accéder ensuite à l’université.

FRANÇAIS

Qu’est ce que cela coûte à ma famille?
Les cours de formation professionnelle sont gratuits; en outre, des allocations de formation sont
prévues.
L’APPRENTISSAGE
Qu’est-ce que l’apprentissage?
On donne ce nom à un contrat spécial qui permet aux jeunes qui ont 15 ans d’apprendre un métier
directement “sur le tas”. Sa caractéristique est d’associer expérience de travail et temps consacré
à la formation en classe, d’habitude auprès des centres de formation professionnelle.

Quelle est la différence avec la formation professionnelle?
Pour l’apprentissage la pratique du métier et l’activité professionnelle sont centrales et ne sont pas
considérées comme une activité didactique ou de stage, mais comme un véritable travail. Si tu as
de 15 à 18 ans et si tu as choisi de travailler, l’apprentissage sera l’instrument juste pour remplir
ton droit/devoir à la formation.
Si tu veux trouver du travail comme apprenti tu devras t’adresser aux Centres pour l’Emploi de ta
Province, qui mettent en communication la demande et l’offre de travail et peuvent te présenter des
offres concrètes.

Et après l’apprentissage?
Tu peux faire valoir ton expérience sur le marché du travail ou perfectionner ta formation par un
cours de formation professionnelle.
Qu’est ce que cela coûte à ma famille?
Rien: au contraire. L’apprentissage est un vrai contrat de travail, donc tu seras payé, tu auras un
salaire mensuel.

CONSEILS AUX PARENTS
L’entrée des enfants dans le système scolaire et de formation italien est certainement une étape
très importante: ils commencent ou continuent leur parcours de formation, élargissent leurs repères, sont en contact avec la langue et la culture du Pays où ils vivent et où – sans doute – ils passeront leur vie.
La loi sur la Réforme de l’école établit pour les jeunes le droit/devoir à la formation; les plus jeunes
fréquenteront d’abord l’école primaire et ensuite l’école secondaire du premier degré (ex-collège),
une fois ce premier cycle terminé, différentes possibilités s’offrent à eux: celles présentées brièvement plus haut. Le choix après le collège est important pour l’avenir des jeunes: il doit être le fruit
de réflexions approfondies mais ne devrait pas être vécu comme un choix définitif et irrémédiable.
En effet, on peut reconnaître une dignité équivalente aux différents parcours de formation et passer d’un parcours à l’autre est possible.
Pour aider les jeunes à choisir, essayons de les écouter, d’interpréter leurs souhaits, de cueillir leurs
capacités; regardons le système de formation présent sur le territoire de Rimini et essayons de
concilier leurs souhaits et les parcours de formations mis en œuvre concrètement.
Les parents sont les référents naturels pour un choix primordial car ils ont l’expérience, l’intelligence, la sensibilité et l’affection pour répondre au choix important des jeunes.
Mais il est important de rappeler que, dans ce choix, les familles ne sont pas seules. Vu l’importance de l’orientation scolaire, c’est aussi un des objectifs spécifiques du collège; les enseignants
sont des adultes avec lesquels, en plus des familles, les jeunes ont des relations diversifiées et
constantes, ils partagent des moments importants du quotidien et peuvent apporter une aide en
donnant leur point de vue.
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Informons-nous
Ce Guide veut offrir une présentation synthétique de l’offre de formation disponible, en introduisant
certaines références sur les services d’information proposés sur le territoire de la province.
D’autres informations arrivent aussi des autres, amis ou connaissances qui ont eu ces problèmes
mais aussi des initiatives organisées par les différents instituts scolaires ou organismes de formation pour présenter leur offre de formation spécifique.
Préparons posément les questions. Des questions claires proposeront des réponses tout aussi claires.
Affrontons les doutes
Le choix d’un parcours de formation peut créer des doutes, c’est normal mais les ignorer ne nous
aidera pas; seulement si nous acceptons de nous confronter avec eux, nous arriverons à voir les
obstacles qui rendent les décisions difficiles.
Cherchons de l’aide
La décision finale sur le choix après le collège appartient à la famille et c’est en famille qu’il faut décider. Mai ce n’est pas pour autant que nous devons affronter la question en comptant seulement
sur nos forces. Les parents des amis de nos enfants, les enseignants quotidiennement en contact
avec nos enfants, et aussi les personnes importantes dans la gestion des loisirs peuvent offrir de
nouvelles bases de réflexion.
Réfléchissons et choisissons avec les jeunes
Parlons avec les jeunes du choix à faire: nous les connaissons, nous savons cueillir les petits signaux
qui peuvent transmettre des messages importants, nous pouvons les aider à réaliser leurs aspirations.
Il est primordial d’essayer d’impliquer les jeunes dans cette décision parce c’est de leur futur que
nous parlons; il faut commencer à leur donner un peu de responsabilité pour qu’ils deviennent autonomes. Si, par désir de protection, nous décidons seuls, nous les adultes, il sera plus difficile pour
eux se retrouver dans le parcours choisi.
Contrôlons le choix
Une fois la décision finale prise nous pourrons la vérifier avec les enseignants du collège qui ont suivi
nos jeunes. Il est recommandé, si cela est possible, de ne pas attendre pour prendre contact avec
l’institut choisi: accompagner les jeunes; demander s’il existe des initiatives d’information/accueil
organisées par l’Institut pour les nouveaux inscrits; visiter des manifestations organisées pour présenter la proposition de formation territoriale ou encore, profiter des “journées portes ouvertes”
que certains instituts et organismes organisent pour communiquer et promouvoir leur offre de formation.
Enfin…
Nous rappelons que la Réforme a donné plus d’autonomie aux instituts qui caractérisent et spécialisent leur propre offre de formation, donc des écoles de même type pourraient avoir des programmes différents: profitons des possibilités d‘information pour contrôler cette possibilité.
Si les jeunes montrent des difficultés à étudier après le collège on peut toujours envisager la possibilité de la formation professionnelle ou du monde du travail avec l’apprentissage.
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Nous proposons ci-après certains points de réflexion qui, au-delà de la sensibilité et des dynamiques
socio familiales, peuvent nous aider à focaliser les points critiques du processus d’une décision.

L’INSTRUCTION DANS LA PROVINCE DE RIMINI

FRANÇAIS

ZONES D’ETUDES
A la fin du premier cycle scolaire de l’école secondaire du premier degré, chaque étudiant a devant
lui une multiplicité d’orientations possibles.
Par simplicité il est possible toutefois de regrouper les parcours de formation accessibles en province de Rimini en quatre grands secteurs d’étude: lycée, instruction technique, instruction professionnelle, instruction artistique.
Nous décrirons maintenant dans les grandes lignes les caractéristiques de ces zones d’études.
LE LYCEE
Le lycée donne une formation de caractère général et l’acquisition de la méthode pour approfondir
des thèmes et des problèmes.
Ce n’est pas un parcours qui prépare à l’exercice d’une profession, mais permet d’accéder à toutes les facultés et de participer aux concours publics demandant le baccalauréat.
Ce qui te sera demandé
• Intérêts culturels généraux
• Volonté d’approfondir les thèmes et de “chercher”
• Investir son temps et ses énergies dans l’étude
• Disponibilité à continuer très probablement les études à l’université
• Passion pour les idées, les symboles et les mots
Ce que tu apprendras
Matières artistiques, humanistes, scientifiques, linguistiques ou pédagogiques suivant l’orientation.
Différents lycées sur le territoire de la province de Rimini:
• Lycée classique
• Lycée de la communication
• Lycée des sciences de la formation
• Lycée des sciences sociales
• Lycée linguistique
• Lycée scientifique
• Lycée artistique
L’INSTRUCTION TECHNIQUE
L’instruction technique est définie “professionnalisant” car elle permet d’acquérir une préparation
solide et un diplôme immédiatement utilisable dans le secteur qui t’intéresse.
En général, l’instruction technique prévoit deux ans propédeutiques (préparation de base) et trois
ans pour la spécialisation; pendant les trois ans tu peux choisir parmi différentes orientations qui
permettent d’obtenir une préparation professionnelle spécifique.
Après le diplôme il est en outre possible de continuer les études en s’inscrivant à toutes les facultés.
Diplôme
Au bout de cinq ans tu obtiens un Diplôme d’Instruction Technique Supérieure, avec l’indication de
l’orientation choisie.
Ce qui te sera demandé
• Intérêt pour la solution aux problèmes concrets rattachés au monde de l’entreprise et aux technologies.
• Bonne capacité de trouver et de construire des solutions aux problèmes concrets.
• Intérêt pour le travail avec les machines, les données et les instruments technologiques et de précision.
Ce que tu étudieras
Les secteurs touchés par l’instruction technique sont nombreux: production industrielle, constructions, chimie, électronique, informatique, techniques et technologies de l’agriculture, aires de services et tertiaire, aires de gestion et d’économie, etc.

avviso ai naviganti 10

L’INSTRUCTION PROFESSIONNELLE
Cette typologie d’instruction prévoit une articulation en deux parties: à la fin des 3 ans il y a un examen appelé Diplôme de Qualification intermédiaire; à ce stade il est possible ou d’interrompre ses
études pour chercher du travail, ou de continuer pendant encore deux ans pour obtenir un Diplôme
national d’Instruction Supérieure, valable comme n’importe quel diplôme de cinq ans pour continuer
les études dans toutes les facultés.
A une formation générale et de base, l’Instruction Professionnelle associe une préparation opérationnelle, pratique et concrète. Son objectif est de construire un professionnalisme spécifique, capable de s’insérer dans le monde du travail, mais aussi en mesure de développer continuellement les
propres compétences.
Ce qui te sera demandé
• Intérêt à acquérir un professionnalisme qui peut être spécifié ultérieurement dans le monde du
travail, ou par les études ou la formation
• Mentalité pratique et opérationnelle
• Disponibilité à considérer les aspects techniques des problèmes concrets
Ce que tu étudieras
L’Instruction Professionnelle touche différents secteurs: industrie et artisanat, tertiaire et services
aux entreprises, agriculture, tourisme et communication, sociale, santé et services aux personnes.
Généralment le programme des matières de l’Instruction Professionnelle est ainsi articulé:
Les deux premières années
• Une aire commune de formation humaniste et scientifique de à peu près 22 heures par semaine
• Une aire d’orientation d’environ 14 heures par semaine
• Une aire d’approfondissement de 4 heures par semaine
La troisième année (appelé “monoennio”)
• Une aire commune de 12-15 heures par semaine
• Une aire d’orientation d’environ 21-24 heures par semaine
• Une aire d’approfondissement de 4 heures par semaine
L’aire d’approfondissement permet aux étudiants d’entrer en contact avec le monde du travail.
Pendant les heures didactiques, en effet, les écoles peuvent organiser de manière autonome, des
stages, une alternance école-travail, des rencontres avec des experts, etc.
Les parcours de l’Instruction Professionnelle sont vraiment très nombreux. Ils ne sont pas présents
dans la province de Rimini mais nous fournissons, malgré tout, la liste des orientations de
l’Instruction Professionnelle en Italie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Electrique et Electronique
Mécanique - Thermique
Hôtels et restaurants
Economique-de l’entreprise et touristique
Technicien dentiste
Sociale
Habillement et Mode
Graphisme
Chimie - biologie
Agricole
Bâtiment
Publicité
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Différents instituts de l’Instruction Technique, présents dans les environs de Rimini ou dans les
provinces limitrophes
• Institut technique aéronautique
• Institut technique agraire
• Institut technique commercial
• Institut technique industriel
• Institut technique pour géomètres
• Institut technique pour le tourisme

FRANÇAIS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Optique
Art blanc (pour la production des farines et gâteaux)
Bois
Marbre
Céramique
Maritime
Audiovisuel
Non-voyants
Lutherie
Photographie
Orfèvrerie

A chaque orientation mentionnée correspondent une ou plusieurs qualifications professionnelles:
• Qualifications du secteur Industrie et Artisanat
• Qualifications du secteur Services
• Qualifications du secteur Paramédical
L’INSTRUCTION ARTISTIQUE ET MUSICALE
L’Instruction artistique offre une formation de base solide associée à une préparation spécifique
dans le domaine artistique. Les disciplines artistiques sont traitées aussi bien du point de vue technique qu’applicatif. Les enseignements prévoient des disciplines historiques, humanistes mais aussi
beaucoup de laboratoires pour l’acquisition des différentes techniques d’expression et des différents
langages.
L’Instruction musicale offre une formation de caractère professionnel suivant l’instrument ou la discipline étudiée.
Ce qui te sera demandé
• Prédisposition pour les matières artistiques
• Intérêt pour l’histoire et pour toutes les expressions de l’art, de la musique, du spectacle et de
la communication.
• Créativité associée à une bonne capacité pratique et d’utilisation d’instruments expressifs.
• Prédisposition pour l’étude de la musique: perception des sons, sens du rythme, bonne manualité.
Ce que tu étudieras
Les contenus étudiés varient suivant le parcours choisi et la gamme est très vaste: arts figuratifs
(peinture, sculpture), musique, décoration, scénographie, céramique, mode, mosaïque, graphisme
et illustration, etc.
Combien dure-t-elle
La durée varie selon les parcours entrepris: de 3 à 5 ans pour l’Institut d’Art, de 4 à 5 ans pour le
Lycée Artistique, jusqu’à 10 ans pour le Conservatoire de musique ou l’Institut musical.
Diplômes délivrés
Le Lycée artistique délivre un Diplôme d’Instruction Secondaire Supérieure de quatre ans, selon la
section d’études choisie. L’Institut d’Art s’articule en deux parties: après les trois premières années
on obtient le Diplôme de Maître d’Art; et à la fin des deux années suivantes on obtient le Diplôme
d’Art Appliqué.
Le Conservatoire de Musique délivre un Diplôme suivant l’instrument de musique ou le cours non
instrumental de spécialisation.
L’Institut de Musique reconnu par l’État délivre un diplôme suivant l’instrument de musique étudié.
Parcours constituant l’Éducation Artistique et Musicale
• Lycée artistique
• Instituts d’art
• Conservatoires de Musique et Instituts de Musique Équivalents
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COMMENT FAIRE POUR AMÉLIORER LA CONNAISSANCE DE LA LANGUE ITALIENNE

• Aux étrangers qui veulent apprendre et/ou améliorer leur italien
• A ceux qui désirent obtenir un diplôme d’école primaire et /ou secondaire du premier cycle
• A ceux qui désirent apprendre et ou se perfectionner en informatique et dans les langues étrangères
• A ceux qui désirent approfondir des aspects utiles liés au monde du travail
• A ceux qui ont besoin d’une aide pour connaître les différents secteurs afin de s’orienter
Le Centre Territorial Permanent, institué sur le territoire de la province de Rimini, sont deux et ils
ont siège:
• Collège “A. Bertola”, Via Euterpe 16 - Rimini - Tél. 0541 770040 - Fax 0541 770703
• Institut libre d’Instruction secondaire “GOBETTI–DE GASPERI”, Via Largo Centro Studi, 12/14 Morciano di Romagna - Tél. 0541 988397 - Fax 0541 987770

COURS DU SOIR POUR ADULTES
Dans la province de Rimini il existe aussi des écoles qui organisent des cours du soir.
Ces cours s’adressent à des adultes ne peuvent pas se libérer pendant la journée
CES ECOLES SONT LES SUIVANTES:
Institut
Institut
Institut
Institut
Institut
Institut
Institut
Institut
Institut

technique Industriel DA VINCI - Rimini
technique pour géomètres BELLUZZI - Rimini
Professionnel de l’hôtellerie MALATESTA - Rimini
Professionnel commercial EINAUDI - Rimini
Professionnel pour l’industrie et l’artisanat ALBERTI - Rimini
Professionnel de l’hôtellerie SAVIOLI - Riccione
technique commercial MOLARI - Santarcangelo di Romagna
libre d’art FELLINI - Riccione
libre d’Instruction secondaire supérieure GOBETTI-DE GASPERI - Morciano di Romagna.

RECONNAISSANCE DES DIPLÔMES
Si tu as déjà fini un parcours scolaire ou de formation dans un pays étranger tu pourras faire reconnaître ton diplôme.
Ton diplôme est-il valable en Italie?
Un diplôme étranger est valable si les autorités compétentes le reconnaissent comme tel.
Pourquoi est-il utile de demander la reconnaissance d’un diplôme?
Pour trouver du travail, pour fréquenter un cours de formation professionnelle, pour s’inscrire à
l’Université.
Pour trouver du travail: tu peux travailler à 15 ans. Pour chercher du travail tu peux t’adresser au
Centre pour l’Emploi de ton domicile qui te demandera de présenter, entre autre, le CERTIFICAT
D’ACQUITTEMENT DE LA SCOLARITE OBLIGATOIRE démontrant que tu as fréquenté l’école pendant
au moins 8 ans (premier cycle de l’école italienne).
Pour certaines places les entreprises demandent le BACCALAUREAT (second cycle de l’école italienne) ou la LICENCE: pour y postuler il faut que tous les diplômes obtenus dans le pays d’origine
soient reconnus.
Pour fréquenter un cours de formation: pour participer à certains cours il faut avoir le Certificat
d’acquittement de la scolarité obligatoire. Pour d’autres il faut avoir le Bac ou une Licence.
Pour s’inscrire à l’Université: pour s’inscrire à l’Université il faut avoir le Bac.
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Tu veux apprendre l’italien ou te perfectionner?
Les Centres Territoriaux Permanents (C.T.P.) sont des centres de formation et d’orientation pour
des jeunes et des adultes, à partir de 15 ans, présents dans toute l’Italie et utiles:

FRANÇAIS

Que faire pour que ton diplôme soit reconnu?
Il te faut un document de ton pays d’origine qui prouve que tu es allé à l’école pendant au moins
8 ans. Ce document est valable en Italie seulement si les autorités compétentes le reconnaissent.
Pour obtenir la reconnaissance de ton document tu dois avoir une TRADUCTION JUREE EN LANGUE ITALIENNE.
Comment obtenir la Traduction Jurée de ton Diplôme?
Il faut d’abord que tu trouves quelqu’un qui connaisse bien ta langue et l’italien: un parent, par exemple ou un ami, une connaissance avec le permis de séjour.
Cette personne devra traduire par écrit le document original qui atteste ton parcours scolaire.
Muni du document original et la traduction, tu devras te rendre, accompagné du traducteur au
GREFFE DE LA JURIDICTION GRACIEUSE du Tribunal de Rimini où le traducteur jurera d’avoir reproduit fidèlement l’original: le Tribunal te délivrera une copie de ce jurement.
Le traducteur devra présenter son permis de séjour.
Les frais de procédure et du timbre fiscal seront rapportés sur la traduction.
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SERVICES POUR LES ETRANGERS
DANS LA PROVINCE DE RIMINI

CENTRE SERVICES IMMIGRES
QU’EST-CE QUE C’EST:
Le Centre Services Immigrés (CSI), géré par l’Association de Volontariat Madonna della Carità, avec
l’Assessorat à la Protection Sociale de la Commune de Rimini, met à disposition des étrangers, présents ou en train d’arriver sur notre territoire, des instruments pour bénéficier des services sociaux
et d’assistance offerts par la ville.
S’ADRESSE:
Aux immigrés pour les assister dans leur parcours d’insertion sociale avec des actions de caractère juridique, culturel et de défense de leurs droits.
A tous ceux qui, italiens ou étrangers, ont besoin d’informations sur l’immigration, et notamment,
sur la réglementation qui en discipline les différents aspects.
Aux familles d’enfants mineurs pour déterminer des parcours de soutien en relation étroite avec les
services sociaux territoriaux.
Le Centre Services Immigrés au sein de la Caritas Diocesana, constitue un observatoire privilégié
sur la population immigrée de la ville.
QU’OFFRE-T-IL:
- Il supporte et assiste l’immigré dans les démarches administratives primordiales pour son insertion dans le tissu social du territoire; à titre d’exemple, demande et renouvellement du permis de
séjour, réunification des familles, demande d’autorisation de travail, procédure d’entrée en Italie,
accès aux cours de formation ou d’alphabétisation, reconnaissance des diplômes, demande d’asile,
accès aux services socio-sanitaires.
- En ce qui concerne les interventions de caractère socio-culturel le Centre Services Immigrés peut
collaborer à la réalisation de certains projets comme:
1. cours d’alphabétisation;
2. initiatives en matière de communication interculturelle;
3. initiatives pour l’intégration sociale et culturelle des immigrés et connaissance des cultures
d’appartenance avec implication des associations d’étrangers les plus représentatives sur le
territoire;
4. approfondissements de la connaissance du phénomène migratoire;
5. entrevues de formation adressées aux opérateurs sociaux et sanitaires, volontaires et scolaires, aux représentants des organisations d’étrangers.
- Il essaie de faciliter l’accès des immigrés aux prestations sociales et d’assistance en collaborant
avec les bureaux et les structures déléguées (Unité sanitaire locale, Services sociaux, Quartiers,
etc.).
- Dans les limites des structures présentes sur le territoire, il trouve des solutions de logement
d’urgence auprès des organismes publics et privés.
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Le portail www.immigrationline.it est opérationnel sur le territoire de Rimini. Il a été crée avec la
collaboration de la Province, de la Préfecture et de la Permanence Centrale de la Police pour fournir des informations sur l’immigration.

- Il garantit un service de consultation légale adressée aux immigrés, avec un avocat. Le service
est aussi finalisé à l’assistance des étrangers victimes de discriminations raciales ou religieuses.

FRANÇAIS

- Il fournit des données annuelles sur la nationalité, les conditions de logement et de travail, les
besoins des étrangers qui ont bénéficié d’un service. Il peut collaborer avec les autres organismes qui veulent réaliser des activités d’observation ou de recherche sur la population immigrée
du territoire de Rimini.

CE QU’IL FAUT:
Les étrangers doivent se présenter au guichet aux horaires d’ouverture munis des papiers d’identité ou de tout autre papier qu’ils possèdent éventuellement.
Le manque de papiers ne constitue pas un obstacle à l’accès au Centre. Dans ce cas, le type de
demande sera évalué et le Centre décidera ensuite si l’intervention est possible.

A QUI S’ADRESSER:
Centre Services Immigrés
Caritas Diocesana
Via Madonna della Scala, 7
47900 RIMINI
Tél. 0541 26040 - Fax 0541 24826
Horaires: lundi – mercredi – vendredi 15h-18h
mardi: 9h-12h/15h-18h
jeudi et samedi: 9h-12h
Maison de l’inter culture
Via Farini, 1
47900 RIMINI
Tél. 0541 52049 - Fax 0541 59945
Horaires: lundi - mercredi - vendredi 9h00-12h00
Ass. alla Protezione Sociale
Via Brighenti, 24
47900 RIMINI
Tél. 0541 704685 - Fax 0541 782769
Horaires: jeudi 15h30-17h30
www.caritas.rimini.it
www.comune.rimini.it
E-mail: rncaritas@libero.it
lucianomarzi@libero.it
centroimmigrati@caritas.rimini.it
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MAISON DE L’INTER CULTURE

Le Comité des Associations collabore en outre avec la Commune de Rimini à la réalisation des projets suivants:
INTEGRATION - MAISON DE L’INTER CULTURE:
Service de guichet, accueil et information pour l’accès aux services (organisation des entrevues,
production et distribution de matériel);
Consultation légale: le service prévoit la présence d’un avocat au guichet du Centre Services
Immigrés deux fois par semaine pour la consultation juridique et la protection des étrangers, si
besoin est;
Mise en oeuvre d’interventions de médiation culturelle pour faciliter l’accès des immigrés aux différents services présents sur le territoire avec accompagnement, interprétariat et traductions des
langues étrangères à l’occasion de rapports avec les bureaux publics.
INTEGRATION – ECOLE:
Programme coordonné en réseau sur le territoire (organismes, Centre pédagogique pour l’intégration des services, écoles, associations, etc.), pour favoriser l’intégration des mineurs étrangers et
de leur famille avec des actions de soutien à l’apprentissage de la langue italienne et des interventions de médiation et d’éducation interculturelle dans le cadre des écoles primaires de la Commune
de Rimini.
Chez la maison de l’Inter culture (et chez la siège de la prison de Rimini) il est actif “un guichet pour
les detenus étrangers”.
Référendaire: Laila Aniba – Tèl. 347/9541542 – e-mail: associazionetodocolor@yahoo.it
OÙ:
Casa dell’Intercultura
Via Farini, 1 - 47900 Rimini
Tél. 0541 52049
Fax 0541 59945
e-mail: agronceka@libero.it

CENTRE ECOUTE IMMIGRES
DE QUOI S’AGIT-IL:
Le Centre Ecoute Immigrés est un guichet d’informations de la Comunità Montana Valle del
Marecchia pour les étrangers qui ont besoin d’informations sur les lois qui réglementent leur séjour
en Italie et sur les services de la ville.
S’ADRESSE:
Aux étrangers et aux italiens.
QU’EST-CE QU’IL OFFRE:
Assistance pour résoudre les problèmes relatifs au permis de séjour, à la réunification des familles,
à l’entrée en Italie en s’occupant des démarches auprès de la Permanence Centrale de Police, de
la Commune, du Service Sanitaire Local et de l’Office du travail.
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La Maison de l’Inter culture est un centre pour la réalisation de politiques d’accueil et d’intégration
sociale pour les étrangers. Les locaux sont destinés à la réalisation d’activités interculturelles, d’information et de socialisation interethnique. La Maison de l’Inter culture est gérée par un Comité des
Associations constitué le 16 avril 2004 par: Association Sénégalaise de la province de Rimini,
Association Madonna della Carità, Association Italo – albanaise “Amicizia”, Association Arcobaleno
et par la Coop. Sociale “Madonna della Carità”. Peuvent adhérer au Comité toutes les Associations
qui le demandent, dans les limites prévues par le Pacte d’Association et qui s’engagent par écrit à
respecter les limites du Règlement de Gestion.

FRANÇAIS

OU SE RENDRE:
Santarcangelo
Mardi de 14h30 à 17h00
À la structure de via Giovanni da Serravalle, 8/B (à côté du Centre pour l’emploi)
Poggio Berni
Vendredi de 9h30 à 11h00
Au siège de la Commune via Roma, 25
Veruccchio
Mardi de 9h00 à 11h30
Vendredi de 11h30 à 13h30
Au Centre Civique de Villa Verucchio via Casale, 117
Torriana
Mardi de 12h00 à 13h30
Au siège de la Commune Via Roma, 19
pour toute information ou urgence téléphoner au n° 334/1703203
COMMENT FAIRE:
Les étrangers doivent se présenter pendant les horaires d’ouverture munis des papiers d’identité
et des autres documents en leur possession.
INFORMATIONS UTILES:
Le Centre Ecoute Immigrés collabore avec les Services Sociaux pour le soutien aux familles immigrées et garantit un service d’assistance légale avec un avocat et des experts des lois sur l’immigration.
Un service de médiation linguistique pour certains étrangers fonctionne pour les écoles qui le
demandent: le Centre Ecoute Immigrés met à disposition des médiateurs linguistiques et culturels
provenant de différents pays.

CENTRE ECOUTE FEMME ET FAMILLES ETRANGERES
DE QUOI S’AGIT-IL:
Ce service est géré par l’Association Multiraciale ETNOS en accord avec le Secteur Protection
Sociale de la Commune de Rimini. Le guichet est un centre d’écoute et grâce à la collaboration
de médiateurs culturels de différentes nationalités, il offre des informations et des orientations
sur les services existant et l’accompagnement dans le parcours d’intégration.
S’ADRESSE A:
Toutes les femmes et les familles d’immigrés.
OU SE RENDRE:
Centre pour les familles Commune de Rimini
Via Brighenti, 24
47900 Rimini
Tél. 0541 704681
Fax 0541 782769
Horaires: jeudi de15h00 à 18h00
CE QU’IL FAUT:
Le service est complètement gratuit.
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SERVICE DE CONSULTATION JURIDIQUE POUR LES TRAVAILLEURS IMMIGRES
Le service, réalisé par l’Assessorat aux politiques du travail de la Commune de Rimini, est un guichet d’information et d’assistance juridique pour la protection et les droits du travail de la population immigrante, avec des avocats et des médiateurs culturels. Il est possible de demander des
informations et une consultation sur les lois qui ont sensiblement changé la condition de la personne
étrangère dans le public et dans le privé, en commençant par son rapport avec le marché du travail (D.L. 286/98, DPR 30/03/01, Loi Bossi-Fini).
Le service est gratuit.
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OÙ:
Siège Centro Storico
Via XX Settembre, 20 – Rimini
jeudi 10h00 à 14h00; 15h00 à 18h00
mercredi-vendredi 15h30 à 18h30
Tél. 0541 781635
Siège Quartier n° 3
Piazza Decio Raggi, 2 – Miramare di Rimini
Tél. 0541 370099
mardi de 15h00 à 18h00
Siège Quartier n° 6
(V Peep Ausa - Grotta Rossa - S. Fortunato - Sant’Aquilina - Gaiofana - Villaggio I° Maggio - Ponterotto
- S. Maria in Cerreto - S. Salvatore - S. Lorenzo in Correggiano - S. Martino Monte l’Abate Casalecchio)
Via Euterpe, 12 – Rimini
Tél. 0541 704907
Fax 0541 704904
E-mail: quartiere6@comune.rimini.it
mardi et jeudi 15h00-18h00

CENTRE POUR LES FAMILLES
DE QUOI S’AGIT-IL:
Point de repère pour les familles ce centre informe, écoute, met en valeur et supporte. Il promeut aussi
des projets et des propositions pour des aides concrètes. Il organise des moments de débat et de réconfort ouverts au public sur les thèmes sociaux et éducatifs. Il se rattache aux services du territoire. C’est
un lieu où les organismes, les instituions, les associations de volontariat mais aussi les citoyens construisent ensemble des projets, des programmes et des initiatives pour le quotidien des familles.
Le Centre pour les familles fonctionne à Rimini et à Santarcangelo de Romagne, pour la Comunità
Montana Valle del Marecchia, pour promouvoir et réaliser des initiatives et des interventions de soutien aux parents, fournir des informations et des consultations, engager et réunir des ressources
publiques, privées et de solidarité et favoriser les activités sociales et d’aide mutuelle aux familles.
S’ADRESSE:
Aux jeunes couples avec enfants; aux parents en période critique avec les enfants, aux problèmes éducatifs, quotidiens ou de séparation et de divorce; aux familles monoparentales; à ceux qui sont intéressés par les opportunités du territoire et à ceux qui veulent offrir leur collaboration aux familles.
OU SE RENDRE:
Centre pour les familles
Piazza Esperanto, 6 (stazione ferroviaria F.S.)
47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA
Référent: Ester Angelini
Horaires d’ouverture: Lundi - Jeudi 8h00-12h00 / 15h00-18h00
Mercredi - Vendredi 8h00-12h00
Tél./Fax 0541 624246
E-mail: centrofamiglia@comune.santarcangelo.rn.it
19 avviso ai naviganti

Centre pour les familles
Via Brighenti, 24
47900 RIMINI
Référent: Elena Nati
Tél. 0541 704681
E-mail: centrofamiglie@comune.rimini.it
www.informafamiglie.it
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COMMENT FAIRE:
Se présenter les jours d’ouverture ou sur rendez-vous.
INFORMATIONS UTILES:
Au Centre pour les familles vous trouverez:
Guichet d’informations sociales (pour la zone de Rimini nord de chaque Commune de la Comunità
Montana Valle del Marecchia pour garantir l’accueil, l’orientation et l’information sur les opportunités/services proposés sur le territoire dans le cadre éducatif, social, sportif et des loisirs, pour
fournir des allocations familiales comme les allocations maternité, allocations par foyer, prêts sur
l’honneur, allocations pour le logement et allocations intégrées aux salaires des parents (“Projet un
an en famille ” du Centre pour la famille de Santarcangelo).
Consultation aux familles offre soutien et consultation aux parents qui rencontrent des difficultés.
Le service offre un psychologue et un pédagogue.
Médiation familiale propose d’aider les couples en difficulté lors d’une séparation ou d’un divorce.
Le service offre un médiateur familial.
Groupes pour les parents conduits par des aides, essaient de fournir des approfondissements et
des instruments utiles pour valoriser et soutenir les diverses facettes du rôle de parent.
Laboratoires interculturels, activités de médiation culturelle et cours d’italien pour les étrangers
en vue de favoriser et faciliter l’insertion des étrangers et, en particulier, l’intégration scolaire.

AUTRES SERVICES DÉDIÉS À L’IMMIGRATION
CATTOLICA
Bureau de l’état civil – Démarches pour l’immigration
(8h30-13h30) samedi exclu
P.zza Roosvelt, 5
Brizzi Ester
Tél. 0541 966553
E-mail: esterb@cattolica.net
GUICHET CARITAS
C/O Centre écoute
Via XX Settembre
CATTOLICA
Informe les immigrés
Tél. 0541 960135
E-mail: grandicellialberto77@libero.it
MISANO ADRIATICO
Bureau de l’état civil - Services Démographiques
Samedi exclu
Via Repubblica, 124
Pasquini Agostino
Tél. 0541 618462
E-mail: democrafici@comune.misano-adriatico.rn.it
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SANTARCANGELO DI ROMAGNA
Bureau Relations avec le Public (URP)
Samedi exclu
P.zza Ganganelli, 1
Miele Valeria
Tél. 0541 356356
E-mail: urp@comune.santarcangelo.rn.it
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MORCIANO DI ROMAGNA
Bureau de l’état civil - Services Démographiques - URP
(8h00-13h30) Samedi exclu
P.zza del Popolo, 1
Montanari Corrado – Bernardi Katia
Tél. 0541 851923
E-mail: anagrafe@comune.morciano-di-romagna.rn.it
CENTRE IMMIGRES VALCONCA
c/o UIL
Via Pascoli, 40 – Marciano di Romagna
Magnani Katia
mardi de 15h00 à 18h00
Tél. 0541 989165
RICCIONE
Guichet Informations pour les Immigrés
Viale Lazio, 10
Ali Musendele K. Alimasi
Tél. 0541 606998
BELLARIA IGEA MARINA
Bureau Relations avec le Public (URP)
Samedi exclu
P.zza del Popolo, 1
Gasperoni Davide
Tél. 0541 343888
E-mail: urp@comune.bellaria-igea-marina.rn.it
ORIENTAEXPRESS - Service d’information et légal pour les étrangers
Piazza Gramsci – Bellaria
mardi, vendredi 15h00-19h00
jeudi et vendredi 09h00-13h00
Tél./Fax 0541 340144
E-mail: orientaexpress@comune.bellaria-igea-marina.rn.it
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LA CARTE DES SERVICES
PROVINCE DE RIMINI
ASSESSORAT FORMATION ECOLE TRAVAIL
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Services à la Personne et à la Communauté et au Développement de soutien
Via Dario Campana, 64 – 47900 Rimini
Tél. 0541 716283 Fax 0541 716305-716366
E-mail: formazione@provincia.rimini.it
L’Assessorat peut fournir des informations sur:
• Cours de formation professionnelle dans le cadre de la province et de la région
• Cours d’orientation
• Parcours scolaires et universitaires
• Services et structures d’information et d’orientation scolaire et professionnelle existant sur le territoire de la province
Aux Centres pour l’Emploi de la Province de Rimini un service appelé SERVICE POUR LA FORMATION OBLIGATOIRE fonctionne.
Le service s’adresse aux jeunes de 14 à 18 ans et à leur famille, pour résoudre le problème du
droit-devoir à l’Instruction et à la formation jusqu’à dix-huit ans (ex-scolarité obligatoire et ex-formation obligatoire).
Le service offre des activités de:
Information
• Sur l’offre scolaire et de formation;
• Sur la législation en vigueur dans le cadre: scolaire, professionnel, formation;
• Sur les services et les opportunités sur le territoire, etc.
Orientation
• Soutien dans les choix scolaires et de formation;
• Exploration des intérêts et des compétences professionnelles;
• Identification d’un projet professionnel et des modalités pour sa réalisation à l’aide d’entrevues
personnelles avec le jeune et ses parents.
Parrainage
• Soutien pour le passage dans les systèmes de formation (école, formation, apprentissage);
• Soutien dans la recherche de l’emploi;
• Insertion banque des données croisement demande/offre de travail;
• Vérification d’un stage possible en entreprise.
On peut accéder au service par convocation de la part du service même ou en se rendant directement au Centre pour l’emploi aux horaires d’ouverture au public ou en prenant rendez-vous par téléphone aux numéros indiqués ci-dessous.
L’attente est d’une semaine, sauf exigences de service particulières.
Le Service est actif dans les Centres pour l’Emploi de Rimini et Riccione:
Centre pour l’Emploi de Rimini
Via Sacramora, 196
Tél. 0541 358644-358645 - Fax 0541 358634
Centre pour l’Emploi de Riccione
Via Empoli, 31
Tél. 0541 473134 - Fax 0541 473133
Seulement sur convocation:
Siège de Cattolica Tél. 0541 961639
Siège de Morciano Tél. 0541 988188
Siège de Santarcangelo Tél. 0541 626272
E-mail: of@provincia.rimini.it
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Les Centres pour l’emploi de la province de Rimini sont une structure d’intérêt public qui dépend de
l’Administration de la province. Ils offrent un grand éventail de services qui ont pour but de promouvoir l’occupation et de développer les opportunités en faveur des travailleurs et des entreprises.
Les Centres pour l’Emploi offrent les services gracieusement, avec une approche personnalisée suivant les exigences et les intérêts des personnes et des entreprises de la province de Rimini.
Les jeunes en âge de formation obligatoire peuvent trouver aux centres pour l’emploi une réponse
à leurs exigences de:
Information: pour connaître les opportunités d’étude et de travail, la description des professions,
pour accéder aux banques spécialisées, etc.
Etude et travail à l’étranger (Eures, Eurodesk): pour connaître les offres d’étude et de travail à
l’étranger.
Orientation professionnelle: pour choisir le propre parcours scolaire, de formation, universitaire,
professionnel.
Stages: pour avoir une expérience de formation et d’orientation au sein des entreprises locales.
Pour une description de tous les services du Centre vous pouvez consulter le site:
www.riminimpiego.it

Centre pour l’emploi de Rimini
Via Sacramora, 196
Tél. 0541 358611 - Fax 0541 358634
Bureau décentralisé de Santarcangelo di Romagna
Via Giovanni da Serravalle, 8
Tél. 0541 626272 - Fax 0541 329399
Bureau décentralisé de Bellaria
P.le Gramsci, 1
Tél./Fax 0541 340144
Centre pour l’Emploi de Riccione
Via Empoli, 31
Tél. 0541 473111 - Fax 0541 473133
Bureau décentralisé de Morciano di Romagna
Via Roma (au coin de la via Forlì)
Tél. 0541 988188
Bureau décentralisé de Cattolica
Piazza della Repubblica
Tél. 0541 961639
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Vous trouverez ci-après une liste des organismes de formation professionnelle, dont nous avons déjà
parlés, opérant dans la province de Rimini.
Association San Patrignano
Ecole et Formation
Via San Patrignano, 53
47852 Coriano (RN)
Tél. 0541 362111 - Fax 0541 362130
E-mail: fvismara@sanpatrignano.com

EFESO Soc. Coop. a r.l.
Via F.lli Leurini, 2
47900 Rimini
Tél. 0541 57734 - Fax 0541 708932
E-mail: rimini@efeso.it
www.efeso.it

Centre Etudes Europe Inform
Società Cooperativa a r.l.
Via F.lli Cairoli, 73
47900 Rimini
Tél. 0541 786652 - Fax 0541 780253
E-mail: info@europainform.com
www.europainform.com

E.N.F.A.P. Emilia-Romagna
Ente per la Formazione e l’Addestramento
Professionale
Via Bigari, 3
40128 Bologna
Tél. 051 352932 - Fax 051 4152178
E-mail: segreteria@enfap.emr.it
www.enfap.emr.it

CESCOT S.c.a r.l.
Via Clementini, 31
47900 Rimini
Tél. 0541 22232 - Fax 0541 22260
E-mail: cescot@cescot-rimini.com
www.cescot-rimini.com

Fondation En.A.I.P. S. Zavatta Rimini
Viale Valturio, 4
47900 Rimini
Tél. 0541 784488 - Fax 0541 784001
E-mail: czavatta@iper.net

Consortium Assoform Rimini
Piazza Cavour, 4
47900 Rimini
Tél. 0541 52041 - Fax 0541 439906
E-mail: assoform@confindustria.rimini.it
www.assoform.rn.it

I.R.F.A. - Confartigianato Soc. cons. a.r.l.
Via Marecchiese, 22
47900 Rimini
Tél. 0541 791909 - Fax 0541 791902
E-mail: info@irfa.net
www.irfa.net

Consortium Ecoles Travail
Via Barozzi, 6e
40126 Bologna
Tél. 051 4215201 - Fax 051 4215253
E-mail: info@cslbologna.it
www.cslbologna.it

IAL Emilia Romagna
Via Torino, 67
47838 Riccione (RN)
Tél. 0541 615149 - Fax 0541 615458
E-mail: ial-er.riccione@nettuno.it
www.ialemiliaromagna.it

ECAP Emilia Romagna Scarl
Via Nuova Circonvallazione, 27
47900 Rimini
Tél. 0541 775890 - Fax 0541 799308760271
E-mail: rimini@ecap.it
www.ecap.it

IRECOOP Emilia Romagna
Via Caduti di Marzabotto, 36
47900 Rimini
Tél. 0541 792945 - Fax 0541 791641
E-mail: sede.rimini@irecoop.it
www.irecoop.it

ECIPAR S.R.L. SOCIETÀ CONSORTILE
Piazzale Tosi, 4
47900 Rimini
Tél. 0541 760270 - Fax 0541 760271
E-mail: ecipar@ecipar-rn.it
www.ecipar-rn.it
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ISCOM Formazione Rimini
Via Italia, 9-11
47900 Rimini
Tél. 0541 743272 - Fax 0541 743601
E-mail: iscomrn@tin.it

New Agriform Romagna S.r.l.
Via Borghetto Casello, 3
47100 Forlì
Tél. 0543 724670 - Fax 0543 795265
E-mail: agriform@tin.it

PERFORMA S.R.L.
Via E. Rodriguez Senior, 13
47900 Rimini
Tél. 0541 393647 - Fax 0541 302043
E-mail: inforn@performa-online.it
www.performa-online.it
UNI.RIMINI ALTA FORMAZIONE S.R.L.
Via Angherà, 22
47900 Rimini
Tél. 0541 21847 - Fax 0541 55431
E-mail: segreteria@unirimini.it
www.unirimini.it

Ok! Center di Scotti Eugenio S.A.S.
Piazza Malatesta, 21
47900 Rimini
Tél. 0541 788073 - Fax 0541 788073
OSFIN - F.P. OPERA SAN FILIPPO NERI
FORMATION PROFESSIONNELLE
Via Mantegazza, 8
47900 Rimini
Tél. 0541 54302 - Fax 0541 21086
E-mail: daniela@osfin.org
www.osfin.org
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ITINERA S.P.A.
Consortile Centre international
des Estudes Touristiques
Via Monterotondo, 4
47900 Rimini
Tél. 0541 753811 - Fax 0541 753800
E-mail: itinera@itinera.rimini.it
www.itinera.rimini.it

FRANÇAIS

INFORMAJEUNES
Les Informajeunes de la province de Rimini sont nés au sein de la Coopération Sociale et de
Volontariat.
Ils fournissent des services d’information et d’orientation sur divers thèmes: concours publics, offres
de travail, orientation scolaire et universitaire, techniques de recherche active du travail, cours de
formation professionnelle, activité des loisirs, volontariat, objection de conscience, voyage et culture.
Les Informajeunes opèrent en étroite collaboration avec les Communes et la Province pour intégrer
les services sur le territoire et faciliter l’accès aux informations et aux opportunités.
En général, les Informajeunes exercent leurs activités au sein des Services pour l’Emploi de la
Province de Rimini.
INFORMAJEUNES RICCIONE
Via Empoli, 31
47838 Riccione (RN)
Tél. 0541 473132
Opère au sein du Centre pour l’emploi
INFORMAJEUNES CATTOLICA
Piazza della Repubblica
47841 Cattolica (RN)
Tél. 0541 960628
Opère au sein du Centre pour l’emploi de Cattolica
ORIENTAEXPRESS - INFORMAJEUNES DE BELLARIA IGEA-MARINA
Piazzale Gramsci, 1
47814 Bellaria (RN)
Tél./Fax 0541 340144
Opère au sein du Centre pour l’emploi de Bellaria Igea-Marina
INFORMAJEUNES DE VALCONCA
Via Roma/angolo via Forlì
47833 Morciano di Romagna (RN)
Tél. 0541 988184 – Tél./Fax 0541 853615
Opère au sein du Centre pour l’emploi de Morciano di Romagna
INFORMATRAVAIL DE SANTARCANGELO DI ROMAGNA
Via Giovanni da Serravalle, 8
47822 Santarcangelo di Romagna (RN)
Tél. 0541 626272 - Fax 0541 329399
Opère au sein du Centre pour l’emploi de Santarcangelo
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LES SERVICES D’INFORMATION ET D’ORIENTATION DES SYNDICATS
Les syndicats sont des organisations nées pour représenter les travailleurs et défendre leurs droits.
Ils offrent différents services d’information, de soutien et d’orientation pour ceux qui cherchent un
travail, l’ont ou l’ont perdu.

SYNDICAT C.G.I.L. – Bureau des étrangers
Via C. di Marzabotto, 30 - 47900 Rimini
Tél. 0541 779938 - 779936 - Fax 0541 774156
E-mail: rn_cid@r.cgil.it
SYNDICAT C.I.S.L. - guichet ANOLF (Association Nationale Au-delà des Frontières)
Via C. di Marzabotto, 30 - 47900 Rimini
Tél. 0541 799816 - Fax 0541 774109
E-mail: ciol.rimini@cisl.it
SYNDICAT U.I.L. - Immigrés
Via Verdi, 11 - 47900 Rimini
Tél. 0541 780107
ASSOCIATIONS DE CATEGOIRES
EXPLOITANT AGRICOLE
Via XXIII Settembre, 112/a – 47900 Rimini
Tél. 0541 742363 – Fax 0541 742593
E-mail: rimini@coldiretti.it
CONFEDERATION ITALIENNE DES AGRICULTEURS
Via Matteucci, 4 – 47900 Rimini
Tél. 0541 54284 – Fax 0541 21768
E-mail: rimini@cia.it
www.cia.it
UNION INTERPROVINCES DES AGRICULTEURS DE FORLÌ-CESENA E RIMINI
Via Nuova Circonvallazione, 69 – 47900 Rimini
Tél. 0541 774934 – Fax 0541 791897
E-mail: rimini@confagricoltura.com
www.confagricoltura.com
C.N.A. RIMINI
Via Caduti di Marzabotto, 34 – 47900 Rimini
Tél. 0541 777510 – Fax 0541 775055
E-mail: info@cnarimini.it
www.cnarimini.it
CONFARTIGIANATO DE LA PROVINCE DE RIMINI
Via Marecchiese, 22 – 47900 Rimini
Tél. 0541 760911 – Fax 0541 760970
E-mail: info@confartigianato.rn.it
www.confartigianato.rn.it
CONFINDUSTRIA RIMINI
Piazza Cavour, 4 – 47900 Rimini
Tél. 0541 52041 – Fax 0541 28372
E-mail: info@confindustria.rimini.it
www.confindustria.rimini.it
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ASSOCIATION DES PETITES ET MOYENNES INDUSTRIES DE LA PROVINCE DE RIMINI
Via E. Rodriguez, 13 – 47900 Rimini (zona 105 Stadium)
Tél. 0541 395701 – Fax 0541 307752
E-mail: info@apirimini.net
www.apirimini.net
ASSOCIATION CLASSE MOYENNE DE LA PROVINCE DE RIMINI
Via Melozzo da Forlì, 6 – 47900 Rimini
Tél. 0541 634711 – Fax 0541 783900
E-mail: asscetom@iper.net
www.cetomedio.it
CONFCOMMERCIO DE LA PROVINCE DE RIMINI
Via Italia, 9/11 – 47900 Rimini
Tél. 0541 743545 – Fax 0541 742706
E-mail: direzione@ascomrimini.it
www.ascomrimini.it
CONFESERCENTI DE LA PROVINCE DE RIMINI
Via Clementini, 31 – 47900 Rimini
Tél. 0541 52121 – Fax 0541 50427
E-mail: segreteria.rn@confesercentirimini.it
www.confesercentirimini.it
ASSOCIATION HÔTELIERS RIMINI
Via Baldini, 14 – 47900 Rimini
Tél. 0541 50553 – Fax 0541 56519
E-mail: aiarimini@iper.net
www.rimini4turismo.it
ASSOCIATION HÔTELIERS RICCIONE
Via Fratelli Cervi, 76/A – 47838 Riccione (RN)
Tél. 0541 605000 – Fax 0542 601202
E-mail: info@albergatoririccione.net
www.albergatoririccione.net
ASSOCIATION HÔTELIERS CATTOLICA
Via S. Allende, 99 – 47841 Cattolica (RN)
Tél. 0541 953432 – Fax 0541 958160
E-mail: grandhotel@cattolicaturismo.com
www.grandhotel.cattolicaturismo.com
ASSOCIATION HÔTELIERS BELLARIA
Piazzale Gramsci, 5 – 47814 Bellaria (RN)
Tél. 0541 344319 – Fax 0541 344440
E-mail: aia@adriahotel.it
CONFCOOPERATIVE UNION PROVINCE DE RIMINI
Via Caduti di Marzabotto, 36 – 47900 Rimini
Tél. 0541 796111 – Fax 0541 796130
E-mail: rimini@confconfcooperative.it
www.rimini.confcooperative.it
LIGUE DES COOPERATIVES DE LA PROVINCE DE RIMINI
Via Caduti di Marzabotto, 40 – 47900 Rimini
Tél. 0541 760711 – Fax 0541 774034
E-mail: segreteria@legacooprn.it
www.legacooprn.it
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SHQIP

"UDHËZUES MBI DEGËT
E MUNDËSHME TË
STUDIMIT MBAS
SHKOLLËS 8-VJEÇARE"

PROVINCIA
DI RIMINI
Assessorato Formazione,
Scuola, Lavoro

SHQIP

PARATHENIE

Ky vëllim do të jetë një udhëzues për të kuptuar sistemin italian të edukimit. Ai i drejtohet të gjithë nxënësve që duhet të vendosin se ç'do të bëjnë pas përfundimit të shkollës 8-vjeçare. Duhet
të vazhdojnë studimet duke u regjistruar në një shkollë të mesme? Të mësojnë një profesion?
Të fillojnë të punojnë sa më herët?
Të zgjedhësh rrugën tënde në sistemin shkollor italian mund të duket diçka e vështirë, por
shpresojmë që pas leximit të këtij vëllimi të shkurtër gjithçka do të duket më e lehtë. Të dish
të bësh zgjedhjen e duhur është shumë e rëndësishme sepse nga kjo zgjedhje mund të varet
e ardhmja jote.
Por për të bërë zgjedhjen e duhur është e udhës të informoheni mirë mbi mënyrën e funksiondryshme në mes tyre, që ofrojnë mundësi formimi që kanë si qëllim kryesor, hyrjen në punë
në mënyrë sa më të shpejtë.
Sigurisht ke dëgjuar për sistemin arsimor italian: e para, për shembull, sepse anëtarë të familjes tënde ose të shoqërisë ku jeton kanë frekuentuar shkollat në të kaluarën ose po i frekuentojnë në këtë moment. Por, duhet pasur parasysh se gjatë viteve të fundit shkolla në Itali ka
ndryshuar shumë.
E reja më e rëndësishme është kjo: është e drejta dhe detyra e çdo nxënësi që pas përfundimit të shkollës 8-vjeçare të zgjedhë një nga mundësitë e shumta të studimit dhe formimit që i
paraqiten.
E reja tjetër domethënëse është se me fjalën “arsimim” nuk kuptohet vetëm formimi shkollor,
por edhe ai profesional dhe/ose i punës. Madje, edhe pse në masë dhe përpjesëtime të ndryshme, në pothuajse të gjitha degët e formimit, një pjesë e orëve i kushtohet orëve teorike në
klasë.
Por le të përpiqemi të kuptojmë diçka më shumë së bashku......

33 avviso ai naviganti

SHQIP

nimit të sistemit të edukimit dhe të formimit. Së pari, se në Itali ka shumë profile shkollore, të

SISTEMI EDUKATIV KOMBËTAR
Sistemi edukativ kombëtar është i struktuar si vijon: një cikël parashkollor (zgjat 3 vjet dhe nuk është
i detyrueshëm) si dhe dy cikle të tjerë studimesh.
Cikli i parë: shkolla parësore (ish shkolla fillore) + shkolla dytësore e nivelit të parë (ish shkolla 8vjeçare). Këto kurse zgjasin 5 vjet + 3 vjet.
Në fund të ciklit të parë jepet një provim shteti.

Cikli i dytë përbëhet nga dy degë (sistemi i shkollimit dhe ai i edukimit-formimit profesional). Përpara
Reformës të rinjtë përfundonin shkollimin e detyrueshëm në moshën 14 vjeçare. Ndërsa tani shkollimi/formimi i detyrueshëm është një e drejtë-detyrë e nxënësit.

Në Emilia Romagna dhe në provincën e Riminit…

SHQIP

Përmbushje e të drejtës-detyrimit për shkollim/formim do të thotë zgjedhje e një drejtimi të caktuar në shkollim; me pak fjalë regjistrimi në një nga Institutet e larta.
Më tej ekziston mundësia:
• të ndërrosh Institut, duke vazhduar shkollimin deri në marrjen e diplomës së pjekurisë;
• të ndërmarrësh një nga drejtimet e tjera të treguara në skemat që pasojnë (formim profesional
ose apprendistato), deri në marrjen e një kualifikimi;
• të vazhdosh apprendistato-n.
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Viti 2007 – Skema e përmbushjes të së drejtës-detyrimit për
shkollim/formim në provincën e Riminit
CIKLI PARASHKOLLOR
(KOPSHTI)

CIKLI
I PARE

SHKOLLA E PARE
E CIKLIT TE ULET
SHKOLLA DYTESORE E
NIVELIT TE PARE

1°

CIKLI
I DYTE

2°

3°

4°

SHQIP

SHKOLLA DYTESORE E
NIVELIT TE DYTE

FORMIMI
PROFESIONAL
APPRENDISTATO
KONTRATE
FORMIMI
(stazh)
(nga mosha 15 vjeç)
KUALIFIKIM
PROFESIONAL

1°

2°

CERTIFIKATE
KUALIFIKIMI
PROFESIONAL NGA
RAJONI

5°

DIPLOMA
(DEFTESA)
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Në sistemin shkollor, periudha e formimit mund të alternohet me shkollën/punën.
Altenimi shkollë-punë është një metodë didaktike, realizimi i së cilës bëhet i mundur nepermjet
bashkëpunimit midis shkollave dhe firmave të ndryshme duke i dhënë në këtë mënyrë mundësinë të
rinjve të fitojnë aftësi që mund t’i shfrytëzojnë në tregun e punës dhe favorizojnë orjentimin.
Mund të bëjnë kërkesë për të alternuar shkollen dhe punën, të gjithë nxënësit që kanë mbushur
moshën 15 vjeç.
Pas moshës 15-vjeçare është e mundur gjithashtu të fillohet punë me kontratë ‘apprendistato’ (kjo
moshë ka mundësi të rritet deri ne 16 veç , duke filluar nga viti 2007/2008, ashtu siç parashikohet
nga një propozim ligjor në diskutim e sipër, në varësi të rritjes së moshës së detyrimit shkollor).
‘Apprendstato’ është një tip kontrate që parashikon një numër të caktuar orësh formimi: nëse kontrata
është nënshkruar nga një i ri në moshën e detyrimit shollor, parashikohen orë stazhi supplementare.
Duhet kujtuar se:

SHQIP

Zgjedhja që i riu bën pas ciklit të parë nuk është përfundimtare. Ekziston mundësia e ndërrimit të
shkollës së zgjedhur. Për shembull, mund të kalohet nga një lice në një kurs formimi profesional ose
nga ky i fundit ne nënshkrimin e një kontrate formimi, ose anasjelltas.
Koha e kaluar në një nga këto mundësi formimi nuk është kurrë kohë e humbur. Nëse ndryshohet
dega e zgjedhur, viteve të kaluara në të u jepet një vlerë. Kjo vlerë quhet “kredi formuese” dhe njihet edhe nga shkolla të tjera.
Pra...
Asnjë zgjedhje nuk mund të quhet “e gabuar”. Çdo lloj vendimi mund të ndryshohet nëse bindesh se
një degë tjetër do të ishte më e përshtatshme. Gjithçka ke mësuar gjatë formimit tënd deri në atë
çast njihet dhe vlerësohet, pra është e dobishme edhe në degët e tjera të formimit.

KËSHILLA PËR TË RINJTË

Shkolla zë një vend të rëndësishëm në jetën tënde, mos e harro!
Të kujdesesh për formimin tënd kulturor dhe/ose profesional në Itali është një detyrë, por edhe
një e drejtë... dhe një mundësi e madhe. Frekuentimi i një shkolle, i një kursi profesional ose i një
mjedisi pune është mënyra më e lehtë dhe më e drejtpërdrejtë për të njohur nga afër ata që jetojnë në qytetin tonë, për të gjetur miq të rinj, për të takuar, te figurat e mësuesve, të rritur që kthehen në pika referimi e që na ndihmojmë të thellojmë njohjen e gjuhës, të kulturës dhe të traditave
të vendit ku jetojmë. Frekuentimi i përditshëm i një mjedisi dhe i një sistemi të strukturuar mirë siç
është ai shkollor e formues, është për moshën tënde, një prej mundësive më të mëdha të integrimit shoqëror e kulturor.
Formimi kulturor të shërben për të gjetur një punë!
Një formim i mirë themelor, bashkë me njohjen e mjedisit ku jeton dhe i dinamikave të tij, do të të
shërbejë kur të hysh në punë. Cilido qoftë drejtimi që do të zgjedhësh, një formim me baza të mira,
do të zgjerojë horizontet e tua, do të të ndihmojë të orientohesh më mirë dhe të njohësh shërbimet
që ofron mjedisi ku ti jeton përsa i përket punës, e veç të tjerave do të jetë një vlerë e shtuar për ty.
Duhet të marrësh një vendim: si të bësh?
Në çastin e zgjedhjes, përpara se të mbledhësh informacionet e duhura, duhet të bësh disa gjëra
të rëndësishme. Ato janë:
Mendohu mirë për ç’ka do të bësh me të ardhmen tënde. Çfarë përvojash ke fituar gjatë viteve të
kaluara në shkollë? Çfarë të pëlqen më tepër? Çfarë dëshiron të bësh? Çfarë rezultatesh dëshiron
të arrish? Cilat janë përparësitë dhe kërkesat e tua?
Mos vendos vetëm: kërko ndihmë. Mund të të ndihmojnë të afërmit e familjes, anëtarët e bashkësisë etnike në të cilën bën pjesë, miqtë që duhet të marrin të njëjtin vendim, porsi ti, të rritur që ti
i njeh dhe janë njerëz të besuar. Mund t’i drejtohesh edhe Qendrës së punësimit të Provincës ku
jeton (shih faqen 52). Me ligjin e ri këto qendra duhet t’u kushtojnë vëmendje të veçantë jo vetëm
të rinjve që duhet të përfundojnë shkollën e detyrueshme, por edhe atyre që zgjedhin një rrugë të
ndryshme nga rruga tradicionale e mësimit.
Pyetje dhe përgjigje të shpeshta mbi shkollën/formimin/kontratën e formimit
Këtu poshtë po të paraqesim përgjigjet e pyetjeve më të natyrshme që mund të të lindin në çastin
e marrjes së vendimit.
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Pas shkollës së mesme, a duhet të vazhdoj studimet?
Në përgjithësi, po. Edhe pse ke përmbushur tashmë ciklin e shkollës së detyrueshme, të duhet ende
të përfundosh detyrën/të drejtën e formimit tënd. Reforma parashikon që ti të vazhdosh formimin
(në shkollë apo në një mënyrë tjetër) deri në moshën 18 vjeçare.

Nëse zgjedh një prej këtyre mundësive e më pas ndërroj mendje, a jam i detyruar ta çoj deri në fund?
Jo: reforma parashikon edhe mundësinë e ndryshimit të zgjedhjes tënde, edhe nëse je në fillim apo
në mes të rrugës së zgjedhur... Për shembull, nëse ke zgjedhur një lice mund të ndryshosh profilin
e studimit, duke ndryshuar lice; ose mund të kalosh në një kurs formimi profesional ose të fitosh
përvojë pune nëpërmjet kontratës së punës.
Nëse je i regjistruar në një kurs formimi profesional ose me kontratë pune mund të kalosh në sistemin liceal e kështu me radhë.
Formimi i marrë në një prej këtyre tre mundësive do të jetë një “kredit formimi”: nëse zgjedh të
kalosh në një rrugë studimi të ndryshme, krediti yt i formimit do të vlerësohet dhe nuk do të jesh i
detyruar t’ia nisësh nga fillimi.
SKOLLA DYTËSORE E NIVELIT TË DYTË
Sa degë ka?
Në Itali ka shumë degë studimi. Në këtë udhëzues do të gjesh informacione të detajuara mbi sistemin shkollor për ciklin e mesëm në provincën e Riminit.

Sa kohë zgjat formimi?
Formimi zgjat nga 3 deri në 5 vjet në vartësi të degës që zgjidhni, dhe ju jep mundësinë të merni
një diplomë (pas 3 vjetësh, diplomë kualifikimi profesional ndërsa pas 5 vjetësh diplomë pjekurie).
E më pas?
Me të marrë dëftesën e pjekurisë mund të vazhdosh studimet në Universitet; ose mund t’ë ndërpresësh ciklin tënd të formimit e të fillosh punë.
Cilat janë shpenzimet që duhet të paguajë familja?
Për t’u regjistruar në një shkollë të mesme të ciklitt të dytë duhen paguar taksat shkollore, duhen
blerë librat e materialet didaktike. Nga ana e institucioneve shtetërore, familjeve, u jepen edhe
ndihma për të përballuar këto shpenzime: informohu se cilat janë të drejtat e tua mbi këtë çështje.
FORMIMI PROFESIONAL
Si funksionojnë kurset e formimit profesional?
Kurset e formimit profesional organizohen nga Qendrat e Formimit Profesional që janë struktura të
ndryshme nga institutet shkollore. Formimi profesional administrohet nga Provincat dhe kurset e
organizuara mund të ndryshojnë nga njëra provincë në tjetrën. Në këtë mënyrë ato zgjedhin kurset
më të dobishme në bazë të profileve profesionale më të kërkuara në atë pjesë të territorit, duke lehtësuar gjetjen e një pune. Në udhëzues gjen informacion edhe mbi kurset e formimit profesional që
mund të zgjedhësh në provincën e Riminit.

Cili është ndryshimi ndërmjet shkollimit tradicjonal dhe formimit profesional?
Në krahasim me sistemin e shkollimit tradicjonal, kurset e formimit profesional zgjasin dy vjet dhe
përfundojnë me marrjen e një çertifikate kualifikimi profesional. Në të i jepet hapësirë veprimtarive
praktike, vënies në zbatim. Disa kurse parashikojnë edhe periudha stazhi në firma të ndryshme të
konvencjonuara me institutet. Vënia në praktikë e zanatit dhe fitimi i kompetencave teknike specifike
i lë vend edhe mësimdhënies së kulturës së përgjithshme, duke filluar nga lëndët bazë (anglisht,
informatikë) dhe mësimeve teorike që kanë të bëjnë me kompetencat teknike dhe të punës.
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Atëherë çfarë mund të bëj?
Shumë gjëra: kjo varet nga ti.
-Nëse të pëlqen të studiosh, nëse një angazhim serioz nuk të frikëson, mund të regjistrohesh në një
prej profileve të ndryshme të shkollës së mesme të nivelit të dytë.
-Nëse dëshiron të mësosh një zanat për të filluar punën sa më herët, mund të vendosësh që në
moshën 15 vjeçe të regjistrohesh në një kurs formimi profesional duke zgjedhur midis kurseve të
disponueshme të provincës së Riminit, atë që i afrohet më tepër kërkesave dhe dëshirave të tua:
me një fjalë atë që i përgjigjet më mirë të gjitha shpresave të tua për të ardhmen.
-Pasi ke mbushur 15 vjeç, mund të fillosh punën me një kontratë formimi.

Po pas kursit të formimit?
Pasi merr çertifikatën e kualifikimit mund t’a “shfrytëzosh” atë në një punë të caktuar; ose nëse dëshiron të vazhdosh formimin tënd mund të zgjedhesh sistemin e shkollimit e më tej të vazhdosh universitetin.
Cilat janë shpenzimet e familjes?
Kurset e formimit janë pa pagesë; e veç të tjerave parashikohen edhe kontribute për shpenzimet.
APPRENDISTATO
Çfarë është kontrata e “apprendistato”-s?
Quhet kështu një lloj kontrate pune që u jep mundësinë të rinjve që kanë mbushur moshën 15 vjeçare të mësojnë një zanat duke punuar. E veçanta e saj qëndron në faktin se periudhës së punës i
bashkangjitet edhe një periudhë formimi në klasë, zakonisht pranë qendrave të formimit profesional.
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Cili është ndryshimi mes kësaj kontrate dhe formimit profesional?
Me kontratën e punës praktika e zanatit dhe veprimtaria e punës janë themelore dhe zhvillohen jo
si veprimtari didaktike apo stazhi, por si punë e vërtetë. Nëse je 15 deri në 18 vjeç dhe nëse zgjedh
të futesh në punë, “apprendistato” është mënyra më e përshtatshme për të përfunduar
detyrimin/të drejtën tënde të formimit.
Nëse dëshiron të gjesh një punë si “apprendist” duhet t’i drejtohesh Qendrave të Punësimit (Centri
per l’Impiego) të Provincës ku banon. Këto të fundit merren me kërkesat dhe ofertat e punës e mund
të të prezantojnë perspektiva pune konkrete.
Po pas kontratës së formimit?
Mund të shfrytëzosh përvojën e fituar në tregun e punës ose mund të përsosësh formimin tënd
nëpërmjet një kursi formimi profesional.
Cilat janë shpenzimet e familjes?
Asnjë shpenzim. Perkundrazi, kontrata e formimit është një kontratë pune e rregullt, pra parashikohet marrja e një rroge mujore.

KËSHILLA PËR PRINDËRIT
Vendimi për të ndjekur rrugën e shkollimit dhe formimit në sistemin arsimor italian është një hap
shumë i rëndësishëm për fëmijët: në këtë mënyrë nisin ose vazhdojnë formimin e tyre, zgjerojnë
hapësirën kulturore, bien në kontakt me gjuhën dhe kulturën e vendit ku jetojnë e në të cilin –mendohet - do të kalojnë jetën kur të rriten.
Ligji i reformës së shkollës u jep të drejtën fëmijëve, por në të njëjtën kohë edhe i detyron ata, të
formohen; më të rinjtë do të frekuentojnë së pari shkollën fillore dhe atë të ciklit të parë, e pas kryerjes së tij, atyre do t’u hapen mundësi të ndryshme: dhe janë pikërisht ato që paraqitëm në faqet e
mësiperme.
Zgjedhja pas shkollës së mesme përbën një çast të rëndësishëm për të ardhmen e të rinjve: ajo
duhet të jetë fryt i një gjykimi serioz e të thelluar, por nuk duhet jetuar si një zgjedhje përfundimtare dhe e pandryshueshme. Kjo për faktin se, të gjitha degët vlerësohen në të njëjtën masë, duke
bërë të mundur kështu, ndërrimin e një dege me një tjetër.
Për t’u ardhur në ndihmë të rinjve në zgjedhjen e tyre, duhet t’i dëgjojmë, të interpretojmë dëshirat
e tyre, duhet të dimë të njohim aftësitë e tyre; le të shohim me vëmëndje sistemin arsimor në zonën
e Riminit për të zgjedhur atë degë që i afrohet më shumë dëshirave tona dhe atyre të fëmijëve.
Prindërit janë pika e referimit për çdo vendim angazhues e serioz që fëmijët do të marrin, kanë përvojë, zgjuarësi, ndjeshmëri dhe dashuri për t’u bërë ballë nevojave e kërkesave të tyre.
Duhet kujtuar se, në këtë zgjedhje, familjet nuk janë vetëm. Orientimi shkollor është një prej objektivave specifike të shkollës së mesme: mësuesit janë ata me të cilët, jashtë familjes, të rinjtë krijojnë
marrëdhënie të qëndrueshme, ndajnë me ta një pjesë të rëndësishme të ditës dhe mund të na ndihmojnë me mendimet e tyre.
Sugjerimet e mëposhtëme, duke lënë mënjanë ndjeshmërinë dhe karakteristikat specifike të dinamikave shoqërore-familjare, mund të na ndihmojnë të gjejmë pikat më kritike që ndikojnë në marrjen e
këtij vendimi.
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Le të informohemi
Ky udhëzues paraqet në mënyrë konçize ofertat e formimit në dispozicion, por në të njëjtën kohë,
përmban edhe informacione të dobishme mbi shërbimet në territorin e provincës. Informacione të
tjera mund të na jepen nga kontaktet me persona të tjerë, me miq e të njohur, që kanë pasur të
njëjtat probleme, ose nga nismat që institute të ndryshme arsimore ose ente formimi organizojnë
për të paraqitur ofertën e tyre formuese.
Por le të shohim më afër dhe ngadalë, duke përgatitur pyetjet tona. Nëse arrijmë të bëjmë pyetje
të qarta do të gjejmë edhe përgjigje të qarta.
Le të sqarojmë dyshimet
Zgjedhja e një shkolle mund të ngjallë dyshime, është normale, por të mos i marrësh parasysh nuk
do të na ndihmojë: vetëm nëse do të pranojmë t’u gjejmë një zgjidhje do të arrijmë të dallojmë pengesat që nuk na lejojnë të marrim një vendim.

Le të mendohemi dhe të zgjedhim bashkë me fëmijët tanë
Duhet të flasim me të rinjtë për zgjedhjen e tyre: ne jemi ata që i njohim më mirë, ne dimë të kapim
sinjalet më të vogla që arrijnë të na përcjellin mesazhe të rëndësishme, ne mund t’i ndihmojmë t’i
kthejnë në realitet aspiratat e tyre.
Është tepër e rëndësishme t’i përfshijmë fëmijët në këtë zgjedhje, sepse flasim për të ardhmen e
tyre; nëse fillojmë t’i japin një pjesë të përgjegjësisë, do t’i ndihmojmë të zhvillojnë një autonomi të
vetën. Nëse, nga dëshira jonë për t’i mbrojtur, do të zgjedhim ne në vend të tyre, fëmijët tanë do ta
kenë të vështirë të identifikohen me shkollën e zgjedhur.
Le të verifikojmë zgjedhjen
Pasi kemi marrë një vendim përfundimtar, mund t’a verifikojmë atë me mësuesit e shkollës 8-vjeare
që i kanë ndjekur fëmijët tanë. Menjëherë pas vendimit, nëse është e mundur, këshillohet të kontaktoni institutin e zgjedhur:
të shoqëroni fëmijën për të parë ambjentin; të pyesni nëse ekzistojnë veprimtari informimi apo pritjeje për të saporegjistruarit; të merrni pjesë në takimet që zhvillohen për paraqitjen e ofertave formuese në territorin e zonës ku banoni ose edhe të përfitoni nga “open days” që disa institute dhe
ente organizojnë për të paraqitur ofertat e tyre formuese.

Dhe në fund...
Duhet të kini parasysh se reforma u ka dhënë autonomi më të madhe instituteve të cilët personalizojnë dhe specializojmë ofertat e tyre formuese, si përfundim, shkolla të të njëjtit lloj mund të kenë
programe të ndryshme: le të përfitojmë, pra, nga mundësia që informacjonet na ofrojnë, për të verifikuar këtë pikë.
Nëse fëmijët kanë vështirësi për të studjuar, pas shkollës së mesme, mund të marrin parasysh edhe
mundësine që u jepet për të ndjekur një shkollë formimi profesional ose të fillojë punë me kontratë
“apprendistato”.
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Le të kërkojmë ndihmë
Vendimi përfundimtar mbi zgjedhjen pas shkollës së mesme i takon familjes dhe brenda saj përpunohet. Por kjo nuk duhet të na bëjë që të vendosim me forcat tona. Prindërit e miqve dhe shokëve
të fëmijëve tanë, mësuesit që janë në kontakt të përditshëm me ta, dhe merren me kohën e tyre të
lirë, janë personat e duhur që duhen pyetur e që mund të na japin zgjidhje apo stimuj për të reflektuar.

ARSIMI NË PROVINCËN E RIMINIT
PROFILE STUDIMI
Në përfundim të ciklit të parë shkollor, pas shkollës së nivelit të dytë të kursit të parë, çdo student
ka pëpara vetes një sërë profilesh studimi.
Për t’i thjeshtuar, ne i kemi grumbulluar të gjithë ato shkolla që gjenden në provincën tonë sipas profileve: arsim liceal, arsim teknik, arsim profesional, arsim artistik.
Dhe tani le t’i përshkruajmë në mënyrë të përgjithshme karakteristikat e këtyre profileve.
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ARSIMI LICEAL
Arsimi liceal jep një formim të përgjithshëm dhe një metodë studimi për të thelluar tematika dhe probleme të ndryshme.
Nuk bëhet fjalë për një lloj studimi që e përgatit nxënësin mbi një profesion të veçantë, por i jep atij
mundësinë të ndjekë të gjitha kurset universitare dhe të marrë pjesë në konkurse publike, në të cilat
kërkohet Dëftesa e Pjekurisë.
Cfare të kërkohet
• Interesa kulturore të përgjithshme
• Vullnet për të thelluar studimin e tematikave dhe të kërkimit
• Investim kohe dhe energjish gjatë studimit
• Gatishmëri për të vazhduar me vullnet edhe studimet e larta universitare
• Pasion për të vënë në punë idetë, simbolet dhe fjalët
Lëndët që studiohen
Studiohen lëndë artistike, klasike, shkencore, gjuhësore ose pedagogjike, sipas kursit që ndiqet.
Shkollat që përbëjnë arsimin liceal në territorin dhe provincën e Riminit:
• Liceu klasik
• Liceu i komunikimit
• Liceu i shkencave të formimit
• Liceu i shkencave shoqërore
• Liceu i gjuhëve të huaja
• Liceu artistik
ARSIMI TEKNIK
Arsimi teknik quhet ndryshe edhe arsimi profesionali sepse i jep mundësinë nxënësit për t’u përgatitur me një titull studimi që mund të shfrytëzohet në sektorin për të cilin ai ka interes.
Në përgjithësi në institutet teknike dy vitet e para janë propedeutike ose përgatitore (që ofrojnë përgatitjen e bazës) dhe tre vitet e mëpashshme janë tre vite specializimi; gjatë trevjeçarit mund të zgjidhet profili i një përgatitjeje profesionale specifike. Pas dëftesës mund të ndiqen studimet e të gjitha
kurset universitare.
Titulli i lëshuar
Pas pesë vjetësh merret dëftesa e Kursit të lartë të gjimnazit teknik, sipas profilit të zgjedhur.
Profilet mund të jenë si vijojnë:
Çfarë te kërkohet
• Interes për zgjidhjen e problemeve konkrete që lidhen me teknologjitë
• Aftësi për të kapur dhe zgjidhur probleme konkrete
• Interes për punën me makineri, me të dhëna dhe mjete teknologjike apo mjete llogarish – te precizioneve
Çfarë studiohet
Fushat që preken gjatë studimit të formimit teknik janë të shumta: prodhim industrial, ndërtim, kimi,
elektronikë, informatikë, teknika dhe teknologji bujqësore, shërbime turistike e tregtare, ekonomi etj.
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Profilet shkollore që përbëjnë Arsimin teknik në rrethin e Riminit dhe zonat përqark:
• Insituti teknik i aeronautikës
• Instituti teknik agrar
• Instituti teknik tregtar
• Instituti teknik industrial
• Instituti teknik për gjeometra
• Instituti teknik për turizmin

Cilat karakteristika nevojiten
• Interes për të mësuar një profesion që mund të thellohet më vonë gjatë punës, ose nëpërmjet
vazhdimit të studimeve
• Mendësi praktike dhe vepruese
• Gatishmëri për të analizuar edhe aspektet teorike të problemeve konkrete
Çfarë mësohet
Arsimi profesional ka të bëjë me shumë sektorë profesionalë: me industrinë, artizanatin, tregtinë
dhe shërbimet ndaj sipërmarrjeve, me turizmin e komunikimin, me shoqërinë, shëndetësinë dhe
shërbimet ndaj njerëzve.
Në përgjithësi orari i lëndëve në shkollën profesionale është si vijon:
Në dyvjeçarin e parë
• Lëndë të përbashkëta lëndësh letrare dhe shkencore prej rreth 22 orësh në javë
• Lëndë specifike të profilit të zgjedhur për 14 orë në javë
• Orë mësimi të mëtejshëm të lëndës prej 4 orësh në javë
Në vitin e tretë (quhet dryshe edhe “monoennio” njëvjeçar)
• Lëndë të përbashkëta për 12-15 orë në javë
• Lëndë të profilit të zgjedhur për 21 deri në 24 orë në javë
• Orë mësimi të mëtejshëm prej 4 orësh në javë
Orët e mësimit të mëtejshëm i japin mundësinë studentëve që të hyjnë në kontakt me punën.
Gjatë këtyre orëve, shkollat mund të organizojnë, në autonomi të plotë, stazhe, duke alternuar orë
mësimi me orë praktike, takime me ekspertë etj.
Profilet e arsimit profesional janë të shumtë. Edhe pse nuk janë që të gjithë të pranishëm në provincën e Riminit, mendojmë se është e drejtë të japim këtu një listë të profileve që ofrojnë shkollat
profesionale në Itali:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elektrik dhe elektronik
Mekanik dhe Termik
Hoteleri – dhe shërbime në fushën e ristoracionit
Odontoteknikë
Profil shoqëror
Veshje dhe modë
Grafikë
Kimi – biologji
Bujqësi
Ndërtim
Reklama
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ARSIMI PROFESIONAL
Ky lloj arsimi ndahet në dy pjesë: pas tre viteve të para bëhet provimi për marrjen e dëftesës së
kualifikimit të ndërmjetëm; në këtë fazë të studimeve, mund të ndërpritet frekuentimi i tyre dhe
mund të hysh në punë, ose mund të vazhdosh edhe për dy vite të tjera për të marrë Dëftesën
Shtetërore të arsimit të kursit të lartë të gjimnazit, që vlejnë si çdo dëftesë pesëvjeçare për vazhdimin e studimeve edhe në kurset universitare.
Formimit të përgjithshëm, arsimi profesional i bashkangjit edhe një përgatitje praktike dhe konkrete.
Ai ka si qëllim t’i japë nxënësit një formim profesional specifik, duke bërë të mundur kështu gjetjen
e një pune, por edhe zhvillimin e kompetencave të veta.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Optikë
Pasticeri
Punim druri
Punim mermeri
Punim qeramike
Detar
Audioviziv
Për të verbër
Mjeshtëri për punimin e veglave muzikore me tela
Art fotografik
Argjendari
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Për secilin nga këto profile ekzistojnë një ose disa kualifikime profesionale:
• kualifikime për sektorin e Industrisë dhe të Artizanatit
• kualifikime për sektorin e Shërbimeve
• kualifikime për sektorin Shëndetësor dhe ndihmës shëndetësor
ARSIMI ARTISIK DHE MUZIKOR
Arsimi artistik parashikon një përgatitje të përgjithshme dhe krahas saj edhe një përgatitje specifike
në fushën artistike. Lëndët artistike trajtohen si nga pikëpamja teorike ashtu dhe nga pikëpamja
praktike. Planet e studimit parashikojnë studimin e lëndëve historike, letrare, por edhe disa orë në
laboratorë për të mësuar teknike të ndryshme shprehish.
Arsimi muzikor i jep të riut edhe një formim me karakter profesional që ka të bëjë me njohjen e
veglës ose të lëndës së studjuar.
Çfarë nevojitet
• Një prirje për lëndët artistike
• Interes për historinë e artit dhe për të gjitha shprehjet artitike, të muzikës, të spektaklit dhe të
komunikimit
• Aftësi krijuese dhe aftësi praktike në përdorimin e mjeteve që ndihmojnë për t’i shprehur ato
• Prirje për të studjuar muzikën: kapje të tingujve, kuptim të ritmit, dhe shkathtësi për të punuar
me duar
Çfarë mësohet
Lëndët ndryshojnë sipas profilit të zgjedhur, por duhet thënë se janë me të vërtetë të shumta: duke
filluar nga artet figurative (pikturë dhe skulpturë), te muzika, dekoracioni, skenografia, punimi i qeramikës, moda, mozaikët, grafika dhe vizatimi.
Sa zgjat kjo shkollë
Edhe kohëzgjatja varet nga profili i përzgjedhur: 3 deri në 5 vjet zgjat Instituti i Artit, 4 a 5 Liceu
artistik, 10 vjet Konservatori muzikor ose instituti muzikor.
Titujt e studimit
Liceu artistik lëshon një dëftesë arsimi të kursit të lartë të gjimnazit katërvjeçar ose pesëvjeçar,
sipas profilit të zgjedhur. Insituti i Artit ndahet në pjesë: pas trevjeçarit të parë merret Leja e ushtrimit të profesionit të mësuesit të Arteve, ndërsa pas përfundimit të dyvjeçarit që vijon pas tre viteve të para, merret Dëftesa (diploma) e arteve të aplikuara.
Konservatori i muzikës lëshon një dëftesë (diplomë) për njohjen e veglës muzikore ose të kursit në
të cilin është specializuar nxënësi.
Instituti muzikor lëshon një Dëftesë (Diplomë) për njohjen e veglës muzikore të studjuar gjatë kursit.
Arsimimi Artistik dhe Muzikor përmbledh
• Licetë artistikë
• Institutet e Arteve
• Konservatorët e muzikës dhe Institutet e muzikës

avviso ai naviganti 42

SI MUND TË THELLOJMË NJOHURITË E GJUHËS ITALIANE
Dëshiron të mësosh apo të thellosh njohuritë e gjuhës italiane?
Qendrat e përhershme në Territor ose C.T.P. janë qendra formimi dhe orientimi për të rinj dhe të
rritur, nga mosha 15 vjeç e lart, dhe ndodhen në të gjithë Italinë. Këto qendra u shërbejnë:
•
•
•
•
•

të huajve që duan të mësojnë dhe/ose të përmirësojnë njohuritë e italishtes
atyre që duan të marrin një titull studimi të shkollës fillore ose të mesme të kursit të parë
atyre që duan të mësojnë dhe/ose të përmirësojnë njohuritë informatike ose të gjuhëve të huaja
atyre që dëshirojnë të thellohen mbi aspektë të ndryshme në lidhje me punën
atyre të cilëve u nevojitet një ndihmë për të njohur dhe për t’u orientuar më mirë në shërbimet e
ofruara nga Shteti etj

Qendrat e përhershme në territorin e provincës së Riminit janë dy dhe i kanë selitë pranë:
• Scuola Media Statale “A. Bertola”, Via Euterpe 16 – Rimini – Tel. 0541 770040 – Fax 0541 770703
• Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore “GOBETTI–DE GASPERI”, Via Largo Centro Studi,
12/14 – Morciano di Romagna – Tel. 0541 988397 – Fax 0541 987770

SHKOLLAT ME KURSE GJATË MBRËMJES JANË:
Instituti
Instituti
Instituti
Instituti
Instituti
Instituti
Instituti
Instituti
Instituti

Teknik industrial DA VINCI - Rimini
Teknik per gjeometra BELLUZZI - Rimini
profesional per hoteleri MALATESTA - Rimini
profesional tregetar EINAUDI - Rimini
profesional per industrine dhe artizanatin ALBERTI - Rimini
profesional per hoteleri SAVIOLI - Riccione
teknik tregetar MOLARI - Santarcangelo di Romagna
shteteror i arteve FELLINI - Riccione
shteteror i shkolles superiore GOBETTI-DE GASPERI - Morciano di Romagna

NJOHJA E TITUJVE TË STUDIMIT
Nëse ke kryer një shkollë në një vend të huaj mund të bësh që ai titull studimi të njihet edhe në Itali
Titulli yt i studimit a vlen edhe në Itali?
Një titull studimi i marrë në një vend të huaj është i vlefshëm vetëm nëse njihet nga autoritetet kompetente italiane.
Përse shërben njohja nga autoritetet kompetente e titullit të studimit?
Për të gjetur punë, për të ndjekur një kurs formimi profesional. Për t’u regjistruar në Universitet.
Për të gjetur punë: mund të punosh pasi ke mbushur moshën 15 vjeçare. Për të gjetur punë mund
t’i drejtohesh Qendrës së Punësimit ku banon. Aty duhet të paraqisësh, krahas dokumentave të
tjerë, edhe çertifikatën e kryerjes së shkollës së detyrueshme që vërteton se ke ndjekur për tetë
vjet me radhë shkollën (ciklin e parë të shkollës italiane).
Për disa punë firmat kërkojnë Dëftesën (diplomën) e ciklit të dytë të shkollës italiane (diplomën e gjimnazit) ose Diplomën e Universitetit: për t’u propozuar për këto punë do të duhet të kesh tituj studimi që njihen edhe në Itali.
Për të ndekur një kurs formimi: për të marrë pjesë në disa kurse nevojitet çertifikata e kryerjes së
shkollës së detyrueshme. Për disa kurse të tjera nevojitet dëftesa e gjimnazit ose Diploma e universitetit.
Për t’u regjistruar në Universitet: për t’u regjistruar në Universitet të nevojitet dëftesa e gjimnazit.
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SHKOLLA MBRËMJEJE PËR TË RRITUR
Në provincën e Riminit ekzistojnë edhe disa shkolla që organizojnë kurse gjatë mbrëmjes. Këto shkolla janë për të rritur që nuk mund të frekuentojnë kurset gjatë ditës.

Çfarë duhet të bësh që titulli yt i studimit të jetë i vlefshëm?
Duhet të kesh një dokument të vendit tënd i cili vërteton se ke ndjekur shkollën për të paktën 8 vjet
me radhë. Ky dokument është i vlefshëm në Itali vetëm nëse njihet nga autoritetet kompetente.
Që dokumenti yt të njihet nga autoritetet kompetente, duhet ta dorëzosh atë në një përkthim të
autentikuar në gjuhën italiane.

SHQIP

Si bëhet përkthimi i autentikuar i Titullit të Studimit?
Së pari duhet të gjesh dikë që e njeh mirë gjuhën tënde dhe italishten: mund të jetë një i afërm, një
shok, që i njohur. Është e rëndësishme që ai të ketë dokumenta të rregullta qëndrimi në Itali. Ky person duhet të përkthejë me shkrim dokumentin origjinal që vërteton se ke kryer shkollën.
Me dokumentin origjinal, të përkthyer, i shoqëruar nga personi që ka bërë përkthimin duhet të paraqitesh në gjykatën e Riminit, në KANCELERINË E JURISDIKSIONIT VULLNETAR (CANCELLERIA DELLA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE). Këtu, përpara kancelarit, përkthyesi duhet të betohet se e ka përkthyer dokumentin duke i qëndruar besnik origjinalit: gjykata të lëshon një kopje të këtij betimi.
Përkthyesi duhet të ketë me vete lejeqëndrimin në Itali.
Kostoja e procedurës është po ajo e pullës që i ngjitet përkthimit.
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SHËRBIME PËR TË HUAJT
NË PROVINCËN E RIMINIT
Mund të konsultosh sitin në internet www.immigrationline.it që lind nga bashkëpunimi mes
Provincës, Prefekturës dhe Kuesturës së Riminit. Aty mund të gjesh informacione të dobishme mbi
imigracionin.

QENDRA E SHËRBIMEVE PËR IMIGRANTËT
ÇFARË ËSHTË:
Qendra e shërbimeve për Imigrantët (CSI), e administruar nga shoqata e vullnetarëve Madonna della
Carità, e konvencionuar me Zyrën e Mbrojtjes sociale të Komunës së Riminit, vë në dispozicion të
qytetarëve të huaj, të pranishëm ose që në ardhje në territorin tonë, mjete për t’iu drejtuar shërbimeve socio-asistenciale që ofron qyteti.

Është pikë referimi për të gjithë ata, qofshin italianë apo të huaj, që kanë nevojë për informacione
mbi imigracionin, dhe në veçanti mbi ligjet mbi këtë çështje.
Bashkëpunon ngushtë me shërbimet shoqërore të territorit, u ofron mbështetje familjeve të imigrantëve me fëmijë të mitur.
Qendra e Shërbimeve për imigrantët, pjesë e Karitasit Dioqezan, është një pikë vështrimi e privilegjuar mbi popullatën e imigrantëve që jeton në qytet.
ÇFARË OFRON:
- Aktivizohet për të mbështetur dhe për t’u ardhur në ndihmë imigrantëve në kryerjen e praktikave
burokratike të nevojshme për t’u bërë pjesë e shoqërisë në territor; këto praktika mund të jenë, për
shembull: kërkesë apo rinovim i lejes së qëndrimit, bashkim familjar, kërkesë autorizimi për të
punuar, procedura hyrjeje në Itali, pranim në kurse formimi ose alfabetizimi, njohje të titujve të studimit, kërkesë azili politik, e drejta për të pasur asistencë socio-shëndetësore.
- Përsa i përket ndërhyrjeve me karakter socio-kulturor Qendra e Shërbimeve për Imigrantët mund
të bashkëpunojë edhe në realizimin e disa projekteve, si psh:
1. Kurse alfabetizimi;
2. Nisma komunikimi ndërkulturor;
3. Nisma për integrimin shoqëror dhe kulturor të imigrantëve dhe për njohjen e kulturave të cilave u
përkasin me anë të përfshirjes së shoqatave më të mëdha të të huajve të pranishëm në territor;
4. Takime mbi njohjen e dukurisë së imigrimit;
5. Takime formuese për operatorët socio-shëndetësorë, të shoqatave vullnetare dhe të shkollave,
dhe përfaqësuesve të organizatave të qytetarëve të huaj.
- Ka si qëllim të thjeshtësojë shërbimet socio-shëndetësore për të huajt nëpërmjet bashkëpunimit
me zyrat dhe strukturat kompetente në territor. (Azienda U.S.L., Shërbime sociale, lagje etj).
- Aktivizohet, brenda kufijve të strukturave të pranishme në territor, për gjetjen e zgjidhjeve të probleme që lidhen me banesat, pranë enteve publike ose private.
- Garanton një shërbim konsulence ligjore që u drejtohet imigrantëve, nëpërmjet konsulencës së
një avokati. Shërbimi u vjen në ndihëm edhe atyre qytetarëve të huaj që pësojnë diskriminime
racore ose fetare.
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U DREJTOHET:
Aktivizohet për t’u ardhur në ndihmë imigrantëve dhe integrimit të tyre shoqëror nëpërmjet ndërhyrjeve me karakter juridik, kulturor dhe që mbrojnë të drejtat e tyre.

- Mbledh çdo vit të dhëna mbi kombësinë, kushtet banuese dhe të punësimit, mbi nevojat e qytetarëve të huaj që i janë drejtuar këtij shërbimi. Mund të bashkëpunojë edhe me ente të tjera që
duan të realizojnë veprimtari vëzhgimi ose kërkimi mbi popullatën e imigruar që jeton në territorin e Riminit.

ÇFARË NEVOJITET:
Qytetarët e huaj duhet të paraqiten pranë sportelit në orët e hapjes, të pajisur me dokument identifikimi dhe mundësisht me dokumente të tjera në zotërim.
Mungesa e pajisjes me këto documenta, nuk përbën pengesë për hyrjen e qytetarit të huaj në këto
qendra. Në raste të tilla shqyrtohet kërkesa e qytetarit të huaj, e në bazë të saj, vendoset nëse
është e munur një ndërhyrje nga ana e Qendrës së shërbimit apo jo.
KU DUHET SHKUAR:

SHQIP

Qendra e shërbimeve për Imigrantët
prane Caritas Diocesana
Via Madonna della Scala, 7
47900 RIMINI
Tel. 0541 26040 - Fax 0541 24826
Oraret: e hënë, e mërkurë dhe e premte 15.00-18.00
Të martën: 9.00-12.00/ 15.00-18.00
E enjte dhe e shtunë: 9.00-12.00
prane Casa dell’intercultura
Via Farini, 1
47900 RIMINI
Tel. 0541 52049 - Fax 0541 59945
Oraret: e hënë - e mërkurë - e premte 9.00-12.00
c/o Ass. alla Protezione Sociale
Via Brighenti, 24
47900 RIMINI
Tel. 0541 704685 Fax 0541 782769
Oraret: e enjte 15.30-17.30
www.caritas.rimini.it
www.comune.rimini.it
E-mail: rncaritas@libero.it
lucianomarzi@libero.it
centroimmigrati@caritas.rimini.it
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SHTËPIA E NDËRKULTURËS
Shtëpia e ndërkulturës është një qendër që merret me realizimin e politikave të pritjes dhe të integrimit në shoqërinë italiane të qytetarëve të huaj. Lokalet shërbejnë për realizimin e veprimtarive
ndërkulturore, informuese, formuese dhe për takime ndëretnike.
Shtëpia e ndërkulturës administrohet nga një Komitet shoqatash të ndryshme i krijuar më 16 prill
të 2004 nga: Shoqata Senegalese e provincës së Riminit, nga Shoqata Madonna della Carità, Nga
Shoqata Italo-Shqiptare “Miqësia”, nga Shoqata Ylberi dhe nga Kooperativa sociale “Madonna della
Carità”. Në këtë komitet mund të hyjnë të gjitha Shoqatat që paraqesin kërkesë, brenda kufijve të
parashikuar nga marrëveshja dhe të cilat me shkrim do të angazhohen se do të respektojnë kufijvë
e përcaktuar nga Rregullat e Administrimit.

INTEGRIM – SHTËPIA E NDËRKULTURËS:
Shërbime në sportel, pritje dhe informazione me qëllim që të informojë personat se si të shfrytëzojnë shërbimet në dispozicjon (merren me organizimin e takimeve, prodhimin dhe shpërndarjen e
materialeve të ndryshme);
Konsulencë ligjore: shërbimi parashikon edhe praninë e një avokati pranë sportelit të Qendrës së
Shërbimeve për Imigrantët, dy herë në javë, për t’u ofruar atyre konsulencë juridike, dhe, aty ku
nevojitet, edhe asistencë dhe mbrojtje.
Parashikimin e ndërhyrjes së një ndërmjetësi kulturor, për të lehtësuar hyrjen e imigrantëve në qendrat e ndryshme të shërbimeve të territorit ku banojnë. Ky lehtësim mund të bëhet i mundur duke
e shoqëruar qytetarin personalisht, apo duke përkthyer nga gjuha e huaj në rast nevoje, kur ai gjendet përballë zyrave të ndryshme publike.
INTEGRIM – SHKOLLË:
Program i koordinuar në territorin e banimit (nëpërmjet enteve, qendrës pedagogjike për integrimin
e shërbimeve, shkollave, shoqatave etj.), dhe ka për qëllim integrimin e fëmijëve të huaj dhe të familjeve të tyre, nëpërmjet mbështetjes në mësimin e gjuhës italiane, takimeve të ndërmjetësimit kulturor si dhe edukimit ndërkulturor në kuadrin e inicjativave të marra në shkollat fillore dhe ato të ciklit
të ulët në komunën e Riminit.
Pranë “Casa dell’Intercultura” (si dhe pranë zyrës së burgut të Riminit) është i pranishëm edhe një
sportel per të burgosurit e huaj (“Sportello detenuti stranieri”). Personi i ngarkuar: Laila Aniba - Tel.
347/9541542 - e-mail: associazionetodocolor@yahoo.it
KU:
Casa dell’Intercultura
Via Farini, 1 - 47900 Rimini
Tel. 0541 52049
Fax 0541 59945
e-mail: agronceka@libero.it

QENDRA E DËGJIMIT TË IMIGRANTËVE
ÇFARË ËSHTË:
Qendra e dëgjimit të imigrantëve është një sportel informimi i Comunità Montana Valle del
Marecchia për qytetarët e huaj që kanë nevojë për informacion mbi ligjet që disiplinojnë qëndrimin
e tyre në Itali, ose për shërbimet që ofron qyteti.
KUJT I DREJTOHET:
Qytetarëve të huaj dhe italianë.
ÇFARË OFRON:
Ndihmë për zgjidhjen e problemeve që lidhen me lejeqëndrimin, me bashkimin familjar, hyrjen në Itali
dhe ndihmon në kryerjen e praktikave burokratike që varen nga Kuestura, Komuna, nga ASL, ose
nga zyra e Punës.
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Ndërkohë, Komiteti i Shoqatave po bashkëpunon me Komunën e Riminit në realizimin e këtyre projekteve:

KU DUHET TË SHKONI:
Santarcangelo
Të martën nga ora 14.30-17.00
Pranë strukturës në rrugën Giovanni da Serravalle, 8/B afër Qendrës së Punësimit
Poggio Berni
E premte nga ora 9.30 në orën 11.00
Pranë selisë së Komunës në Via Roma, 25
Verucchio
Të martën nga ora 9.00 deri në orën 11.30
Të premten nga ora 11.30 deri në 13.30
Pranë Centro Civico di Villa Verucchio në Via Casale, 117
Torriana
Të martën nga ora 12.00 deri në 13.30
Pranë selisë së komunës në Via Roma, 19

SHQIP

Për informacione ose situata urgente telefononi në numrin 334/1703203
ÇFARË NEVOJITET:
Qytetarët e huaj duhet të paraqiten përpara sportelit në orarin e hapjes të pajisur me dokument
identiteti dhe dokumente të tjera.
INFORMACIONE TË DOBISHME:
Qendra e Dëgjimit të Imigrantëve bashkëpunon me Shërbimet shoqërore per të mbështetur familjet e imigrantëve, u garanton atyre asistencë ligjore me ndihmën e një avocati dhe me ndihmën e
eskpertëve të ligjeve mbi imigracionin.
Ajo u ofron ndihmë edhe shkollave që i drejtohen asaj për shërbime ndërmjetësimi gjuhësor me nxënësit e huaj: Qendra e Dëgjimit të Imigrantëve vë në dispozicion ndërmjetës gjuhësor e kutluror me
prejardhje nga vende të ndryshme.

QENDRA E DËGJIMIT TË GRUAS DHE TË FAMILJEVE TË HUAJA

ÇFARË ËSHTË DHE ÇFARË OFRON:
Është një shërbim që drejtohet nga Shoqata Multiracore ETNOS në konvencion me sektorin e mbrojtes sociale të Komunës së Riminit. Sporteli është një qendër dëgjimi, dhe falë bashkëpunimit me
ndërmjetër kulturorë me kombësi të ndryshme, ofron informacione orientami mbi shërbimet ekzistuese dhe shoqëron ata që kanë nevojë në procesin e integrimit.
KUJT I DREJTOHET:
Të gjitha grave dhe familjeve të imigrantëve.
KU DUHET TË SHKONI:
Qendra për familjet e komunës së Riminit
Via Brighenti, 24
47900 Rimini
Tel. 0541 704681 - Fax 0541 782769
Çdo të enjte nga ora 15.00 deri në orën 18.00
ÇFARË NEVOJITET:
Shërbimi është falas.
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SHËRBIM CONSULENCE JURIDIKE PËR PUNËTORËT IMIGRANTË
Shërbimi, i realizuar nga zyra për politikat e punës së Komunës së Riminit, është një sportel asistence
informimi juridik mbi mbrojtjen dhe të drejtat e punës së popullatës së imigruar, dhe zhvillohet në bashkëpunim me avoketër dhe ndërmjetës kulturorë. Mund të kërkoni sqarime dhe konsulencë mbi ligjet që
kanë ndryshuar kushtet e qytetarit të huaj si në sferën publike, ashtu edhe në atë private, duke filluar që
nga marrëdhëniet e tij me tregun e punës. (decreti ligjor 286/98, DPR 30/03/01, Ligji Bossi-Fini).
Shërbimi ofrohet falas.
KU:
Zyra ne Centro Storico
Via XX Settembre, 20 – Rimini
Tel. 0541 781635
te enjten nga ora 10.00-14.00 si dhe nga ora 15.00-18.00
te marten dhe te premten nga ora 15.30-18.30

Zyra e Lagjes n. 6
(V Peep Ausa - Grotta Rossa - S. Fortunato - Sant’Aquilina - Gaiofana - Villaggio I° Maggio Ponterotto - S. Maria in Cerreto - S. Salvatore - S. Lorenzo in Correggiano - S. Martino Monte
l’Abate - Casalecchio)
Via Euterpe, 12 – Rimini
Tel. 0541 704907
Fax 0541 704904
E-mail: quartiere6@comune.rimini.it
te marten dhe te enjten nga ora 15.00-18.00

QENDRA PËR FAMILJET
ÇFARË ËSHTË:
Është një pikë referimi për familjet. Ajo dëgjon, informon, vlerëson dhe i mbështet ato. Realizon projekte dhe propozime për të dhënë ndihma konkrete. Organizon takime të hapura për publikun mbi tema shoqërore dhe edukuese.
Bashkëpunon ngushtë me shërbimet që ofron territori. Është një vend ku entet, institucionet, shoqatat vullnetare,
por edhe qytetarët e veçantë, ndërtojnë së bashku projekte, programe dhe nisma që u vijnë në ndihmë familjeve
dhe jetës së tyre të çdo dite.
Qendra për familjet është një shërbim i aktivizuar në Rimini dhe në Santarcangelo di Romagna për bashkësinë Montana Valle del Marecchia, me qëllim që të nxisë dhe të realizojë nisma dhe ndërhyrje në mbështetje të prindërve, t’u japë atyre informacione dhe konsulencë, të vërë në lëvizje zyrat publike, firmat private
dhe shoqatat e ndryshme për të nxitur veprimtari shoqërore dhe ndihme të ndërsjellë mes familjeve.
KUJT I DREJTOHET:
Çifteve të reja me fëmijë; prindërve që kanë vështirësi në marrëdhëniet me fëmijët, për probleme
edukuese, të jetës së përditshme ose për shkak të ndarjeve dhe divorceve; familjeve me një prind
të vetëm; atyre që janë të interesuar të njohin mundësitë që ofron territori si dhe të gjithë atyre që
dëshirojnë të ofrojnë bashkëpunimin e tyre në ndihmë të familjeve.
KU TË SHKONI:
Qendrat për familjet
Piazza Esperanto n. 6 (stazione ferroviaria F.S.)
47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA
Personi i ngarkuar: Ester Angelini
Oraret hapjes: E hene - E enjte 8.00-12.00 / 15.00-18.00 - E merkure - E premte - 8.00-12.00
Tel./Fax 0541 624246
E-mail: centrofamiglia@comune.santarcangelo.rn.it
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Zyra e Lagjes n. 3
Piazza Decio Raggi, 2 – Miramare di Rimini
Tel. 0541 370099
Të martën nga ora 15.00-18.00

Qendrat për familjet
Via Brighenti, 24
47900 RIMINI
Personi i ngarkuar: Elena Nati
Tel. 0541 704681
E-mail: centrofamiglie@comune.rimini.it
www.informafamiglie.it
ÇFARË NEVOJITET:
Duhet të paraqiteni në ditët e hapura për publikun ose mund të caktoni një takim me telefon.
INFORMACIONE TË DOBISHME:
Pranë Qendrës për familjet janë të pranishëm:

SHQIP

Sportele informuese sociale e lidhura njeri me tjetrin (përsa i përket zonës veriore të Riminit me
çdo Komunë të bashkësisë Valle del Marecchia )për të garantuar mikpritje, shërbime orientimi dhe
informimi mbi çka ofron territori në lidhje me shërbimet edukuese, shoqërore, sportive ose të kohës
së lirë, për të ndihmuar ekonomikisht familjet, për shembull me çeqe për shtatëzaninë, çeqe familiare, para në hua, ndihmë për qeranë si dhe kontribute shtesë për rrogën e prindërve (Projekti një
vit në familje i Qendrës për familjen në Santarcangelo).
Konsulence për familjet ofron mbështetje dhe konsulencë për të zgjidhur vështirësitë e të qenit
prind. Shërbimi bashkëpunon edhe me një psikolog dhe me një pedagogjist.
Ndërmjetësimi familjar ëshë një shërbim që u ofrohet çifteve që kanë vështirësi në përballimin e
ndarjes ose divorcit. Shërbimi bashkëpunon me një ndërmjetëse familjare.
Grupe për prindërit kanë si qëllim të japin zgjidhje në mbështetje të prindërve.
Laboratore ndërkulturorë, aktivitete për ndërmjetësim kulturor, si dhe kurse të gjuhës italiane
për të huajt me qëllim që të favorizojnë dhe lehtësojnë integrimin e të huajve në shoqëri, kryesisht
integrimin shkollor të tyre.

SPORTELE TË TJERË PËR IMIGRANTËT
CATTOLICA
Zyra e Gjendjes Civile - Praktikat për imigrantët
(8.30-13.30) përveç të shtunave
P.zza Roosvelt, 5
Brizzi Ester
Tel. 0541 966553
E-mail: esterb@cattolica.net
SPORTELI CARITAS
C/O Qendrës së Dëgjimit
Via XX Settembre
CATTOLICA
Tel. 0541 960135
E-mail: grandicellialberto77@libero.it
MISANO ADRIATICO
Zyra e gjendjes civile - Shërbime – informacione demografike
(8.30-13.30) përveç të shtunave
Via Repubblica, 124
Pasquini Agostino
Tel. 0541 618462
E-mail: democrafici@comune.misano-adriatico.rn.it
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SANTARCANGELO DI ROMAGNA
Zyra e marrëdhënieve me publikun (URP)
(8.30-13.30) përveç të shtunave
P.zza Ganganelli, 1
Miele Valeria
Tel. 0541 356356
E-mail: urp@comune.santarcangelo.rn.it
MORCIANO DI ROMAGNA
Zyra e Gjendjes Civile – Sherbimeve demografike - URP
(8.00-13.30) perveç te shtunes
P.zza del Popolo, 1
Montanari Corrado – Bernardi Katia
Tel. 0541 851923
E-mail: anagrafe@comune.morciano-di-romagna.rn.it
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ZYRA E IMIGRACIONIT VALCONCA
prane UIL
Via Pascoli, 40 – Marciano di Romagna
Magnani Katia
Te marten 15.00-18.00
Tel. 0541 989165
RICCIONE
Zyra informacjoni për imigrantët
Viale Lazio, 10
Ali Musendele K. Alimasi
Tel. 0541 606998
BELLARIA IGEA MARINA
Zyra e marrëdhënieve me publikun
(8.30-13.30) përveç të shtunave
P.zza del Popolo, 1
Gasperoni Davide
Tel. 0541 343888
E-mail: urp@comune.bellaria-igea-marina.rn.it
ORIENTAEXPRESS – Sherbim informativ ligjor per te huajt
Piazza Gramsci – Bellaria
Te marte e Te premte 15.00-19.00
Te enjte e Te premte 09.00-13.00
Tel./Fax 0541 340144

51 avviso ai naviganti

HARTA E SHËRBIMEVE
PROVINCA E RIMINIT
ZYRA PËR FORMIMIN SHKOLLË-PUNË
Zyra e shërbimeve për komunitetin dhe zhvillimin
Via Dario Campana, 64 – 47900 Rimini
Tel. 0541 716283 – Fax 0541 716305-716366
E-mail: formazione@provincia.rimini.it

Zyra e shërbimeve mund të të ofrojë informacion mbi:
• Kurset e formimit profesional në shkallë provinciale dhe krahinore
• Kurse orientimi
• Kurse shkollore dhe universitare
• Shërbime dhe struktura informimi dhe orientimi shkollor dhe profesional në territorin provincial

SHQIP

Pranë Qendrave të punësimit të provincës së Riminit është aktiv një shërbim që quhen SHËRBIMI
PËR FORMIMIN E DETYRUESHËM.
Ky shërbim i drejtohet të rinjve nga mosha 14 deri në 18 vjeç dhe familjeve të tyre, dhe u ofron
ndihmë atyre në lidhje me shkollën e detyrueshme deri në moshën 18 vjeçare.
Shërbimi ofron veprimtari:
Informimi:
• mbi ofertën shkollore dhe formuese;
• mbi legjislacionin në fuqi në lidhje me shkollën, punën dhe formimin në përgjithësi;
• mbi shërbimet dhe mundësitë që ofron territori, etj.
Orientim:
• në mbështetje të zgjedhjeve shkollore dhe formuese;
• për të kuptuar interesat dhe aftësitë profesionale të secilit;
• për zgjedhjen e një projekti professional dhe të mënyrave për arritjen e tij nëpërmjet takimeve individuale me të riun dhe me prindërit e tij.
Veprimtari vëzhgimore:
• mbështetje në sistemet formuese (shkollë, formimi, kontratë pune);
• mbështetje në kërkimin e një pune;
• pranim në një bankë të dhënash që shqyrton kërkesën dhe ofertën;
• verifikon mundësinë e një periudhe stazhi në një firmë.
Nëpunës të shërbimit thërrasin personin e interesuar, por mund të paraqiteni edhe ju vetë në
qendrën e punësimit, gjatë orareve të hapjes për publikun, ose mund të telefononi për të prenotuar një takim në numrat e mëposhtëm.
Takimi mund të zhvillohet pas një jave, me përjashtim të rasteve të veçanta.
Shërbimi është I pranishëm në selitë e Qendrës së Punësimit të Riminit dhe Riccione
Qendra e Punësimit e Riminit
Via Sacramora, 196
Tel. 0541 358644 - 358645 - Fax 0541 358634
Qendra e punësimit e Riccione
Via Empoli, 31
Tel. 0541 473134 - Fax 0541 473133
Vetëm në raste me thirje të posaçme:
Qendra e Cattolica Tel. 0541 961639
Qendra e Morciano Tel. 0541 988188
Qendra e Santarcangelo Tel. 0541 626272
E-mail: of@provincia.rimini.it
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QENDRAT E PUNËSIMIT TË PROVINCËS SË RIMINIT
Qendrat e punësimit të provincës së Riminit janë një strukturë publike që varet nga administrata
provinciale. Ato ofrojnë një numër të madh shërbimesh që kanë si qëllim nxitjen e punësimit dhe
zhvillimin e mundësive të punësimit për punonjësit dhe sipërmarrjet.
Qendrat e punësimit ofrojnë shërbime falas, duke iu përgjigjur kërkesave dhe interesave të personave apo të firmave të pranishme në provincën e Riminit.
Të rinjtë që duhet të përfundojnë shkollën e detyrueshme mund të gjejnë në këto qendra një zgjidhje ndaj nevojave të tyre për të punuar, mund të njohin mundësitë e studimit, mund të mësojnë
më shumë mbi llojet e profesioneve etj.
Studim dhe punë jashtë shtetit (Eures, Eurodesk): për të njohur mundësitë e studimit dhe të
punës jashtë shtetit.
Orientim professional: të rinjve u ofrohet ndihmë për të zgjedhur profiling shkollor, formues, universitar, professional.
Stazhe: u ofrohet përvojë formuese dhe orientuese Brenda firmave locale.
Për një përshkrim më të detajuar të të gjitha shërbimeve të ofruara nga kjo Qendër mund të konsultosh sitin: www.riminimpiego.it
Qendrat e Punësimit:
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Qendra e Punësimit të Rimini
Rruga Sacramora, 196
Tel. 0541 358611 - Fax 0541 358634
Selia e veçantë e Santarcangelo di Romagna
Rruga Giovanni da Serravalle, 8
Tel. 0541 626272 - Fax 0541 329399
Seli e veçantë e Bellaria
P.le Gramsci, 1
Tel./Fax 0541 340144
Qendra e punësimi e Riccione
Rruga Empoli, 31
Tel. 0541 473111 - Fax 0541 473133
Selia e veçantë e Morciano di Romagna
Rruga Roma (angolo Rruga Forlì)
Tel. 0541 988188
Selia e veçantë e Cattolica
Piazza della Repubblica
Tel. 0541 961639

53 avviso ai naviganti

ENTE FORMIMI PROFESIONAL NË PROVINCËN E RIMINIT
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Më parë folëm për formimin profesional. Këtu më poshtë po ju japim një listë të qendrave të formimit profesional që veprojnë në provincën e Riminit.
Associazione San Patrignano Scuola e Formacione
Shoqata S. Patrignano Shkolla dhe Formimi
Via San Patrignano, 53
47852 Coriano (RN)
Tel. 0541 362111 - Fax 0541 362130
E-mail: fvismara@sanpatrignano.com

EFESO Soc. Coop. a r.l.
Via F.lli Leurini, 2
47900 Rimini
Tel. 0541 57734 - Fax 0541 708932
E-mail: rimini@efeso.it
www.efeso.it

Centro Studi Europa Inform - Società
Cooperativa a r.l.
Qendra Studimi europa informatikë – Shoqëri
kooperative arl
Via F.lli Cairoli, 73
47900 Rimini
Tel. 0541 786652 - Fax 0541 780253
E-mail: info@europainform.com
www.europainform.com

E.N.F.A.P. Emilia-Romagna
Ente per la Formazione e l’Addestramento
Professionale
Via Bigari, 3
40128 Bologna
Tel. 051 352932 - Fax 051 4152178
E-mail: segreteria@enfap.emr.it
www.enfap.emr.it

CESCOT S.c.a r.l.
Via Clementini, 31
47900 Rimini
Tel. 0541 22232 - Fax 0541 22260
E-mail: cescot@cescot-rimini.com
www.cescot-rimini.com
Consorzio Assoform Rimini
Piazza Cavour, 4
47900 Rimini
Tel. 0541 52041 - Fax 0541 439906
E-mail: assoform@confindustria.rimini.it
www.assoform.rn.it
Consorzio Scuole Lavoro - Società cooperativa
a responsabilità limitata
Via Barozzi, 6e
40126 Bologna
Tel. 051 4215201 - Fax 051 4215253
E-mail: info@cslbologna.it
www.cslbologna.it
ECAP Emilia Romagna Scarl
Via Nuova Circonvallazione, 27
47900 Rimini
Tel 0541 775890 - Fax 0541 799308760271
E-mail: rimini@ecap.it
www.ecap.it
ECIPAR S.R.L. SOCIETÀ CONSORTILE
Piazzale Tosi, 4
47900 Rimini
Tel. 0541 760270 - Fax 0541 760271
E-mail: ecipar@ecipar-rn.it
www.ecipar-rn.it
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Fondazione En.A.I.P. S. Zavatta Rimini
Viale Valturio, 4
47900 Rimini
Tel. 0541 784488 - Fax 0541 784001
E-mail: czavatta@iper.net
I.R.F.A. - Confartigianato Soc. cons. a.r.l.
Via Marecchiese, 22
47900 Rimini
Tel. 0541 791909 - Fax 0541 791902
E-mail: info@irfa.net
www.irfa.net
IAL Emilia Romagna
Via Torino, 67
47838 Riccione (RN)
Tel. 0541 615149 - Fax 0541 615458
E-mail: ial-er.riccione@nettuno.it
www.ialemiliaromagna.it
IRECOOP Emilia Romagna
Via Caduti di Marzabotto, 36
47900 Rimini
Tel. 0541 792945 - Fax 0541 796130
E-mail: sede.rimini@irecoop.it
www.irecoop.it
ISCOM Formazione Rimini
Via Italia, 9-11
47900 Rimini
Tel. 0541 743272 - Fax 0541 743601
E-mail: iscomrn@tin.it

ITINERA S.P.A.
Consortile Centro internazionale
di Studi Turistici
Via Monterotondo, 4
47900 Rimini
Tel. 0541 753811 - Fax 0541 753800
E-mail: itinera@itinera.rimini.it
www.itinera.rimini.it
New Agriform Romagna S.r.l.
Via Borghetto Casello, 3
47100 Forlì
Tel. 0543 724670 - Fax 0543 795265
E-mail: agriform@tin.it

PERFORMA S.R.L.
Via E. Rodriguez Senior, 13
47900 Rimini
Tel 0541 393647 - Fax 0541 302043
E-mail: inforn@performa-online.it
www.performa-online.it
UNI.RIMINI ALTA FORMAZIONE S.R.L.
Via Angherà, 22
47900 Rimini
Tel. 0541 21847 - Fax 0541 55431
E-mail: segreteria@unirimini.it
www.unirimini.it

Ok! Center di Scotti Eugenio S.A.S.
Piazza Malatesta, 21
47900 Rimini
Tel. 0541 788073 - Fax 0541 788073
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OSFIN - F.P. OPERA SAN FILIPPO NERI
FORMAZIONE PROFESSIONALE
Via Mantegazza, 8
47900 Rimini
Tel. 0541 54302 - Fax 0541 21086
E-mail: daniela@osfin.org
www.osfin.org
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INFORMAGIOVANI
Informagiovani në provincën e Riminit janë pjesë e Bashkëpunimit social dhe e shoqatave vullnetare.
Ato ofrojnë informacione dhe orientim mbi tema të ndryshme: konkurse publike, offerta pune, orientim shkollor dhe universitar, teknika të kërkimit të punës, kurse formimi profesioanl, veprimtari gjatë
kohës së lirë, veprimtari vullnetarie, veprimtari që zëvendëson kryerjen e shërbimit ushtarak, udhëtime dhe kulturë.
Zyrat e Informagiovani zhvillojnë veprimtarinë e tyre në bashkëpunim të ngushtë me Komunat dhe
provincat me qëllim që të plotësojnë shërbimet e ofruara nga territori dhe të thjeshtësojnë dhënien
e informacioneve dhe të mundësive.
Në përgjithësi, Informagiovani e zhvillon veprimtarinë e saj në gjirin e Shërbimeve të punësimit
(Servizi per l’Impiego) të provincës së Riminit.

SHQIP

INFORMAGIOVANI RICCIONE
Via Empoli, 31
47838 Riccione (RN)
Tel. 0541 473132
Kryen veprimtarinë e saj brenda Centro per l’impiego
INFORMAGIOVANI CATTOLICA
Piazza della Repubblica
47841 Cattolica (RN)
Tel. 0541 960628
Kryen veprimtarinë e saj brenda Centro per l’impiego di Cattolica
ORIENTAEXPRESS - INFORMAGIOVANI DI BELLARIA IGEA-MARINA
Piazzale Gramsci, 1
47814 Bellaria (RN)
Tel. e Fax 0541 340144
Kryen veprimtarinë e saj brenda Centro per l’impiego di Bellaria Igea-Marina
INFORMAGIOVANI UNIONE DELLA VALCONCA
Via Roma/angolo via Forlì
47833 Morciano di Romagna (RN)
Tel. 0541 988184 – Tel. e Fax 0541 853615
Kryen veprimtarinë e saj brenda Centro per l’impiego di Morciano di Romagna
INFORMALAVORO DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA
Via Giovanni da Serravalle, 8
47822 Santarcangelo di Romagna (RN)
Tel. 0541 626272 - Fax 0541 329399
Kryen veprimtarinë e saj brenda Centro per l’impiego di Santarcangelo
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SHËRBIME INFORMIMI DHE ORIENTIMI TË SINDIKATAVE
Sindikatat janë organizzata të krijuara për të përfaqësuar punëtorët dhe për të mbrojtur të drejtat
e tyre. Ato ofrojnë shërbime informimi, mbështetje dhe orientimi të gjithëve atyre që kërkojnë,
bëjën ose kanë humbur një vend pune.
LISTA E SPORTELEVE TË SINDIKATAVE PËR IMIGRANTËT
SINDACATO C.G.I.L. - Zyra për të huajt
Via C. di Marzabotto, 30 - 47900 Rimini
Tel. 0541 779938 - 779936 - Fax 0541 774156
E-mail: rn_cid@r.cgil.it
SINDACATO C.I.S.L. - sportello ANOLF - Shoqata kombëtare përtej kufijve
Via C. di Marzabotto, 30 - 47900 Rimini
Tel. 0541 799816 - Fax 0541 774109
E-mail: ciol.rimini@cisl.it
SINDACATO U.I.L. - Imigrantët
Via Verdi, 11 - 47900 Rimini
Tel. 0541 780107
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SHOQATA TE KATEGORISE
KULTIVUESIT DIREKTE
Via XXIII Settembre, 112/a – 47900 Rimini
Tel. 0541 742363 – Fax 0541 742593
E-mail: rimini@coldiretti.it
CONFEDERACIONE ITALIANA BUJQERVE
Via Matteucci, 4 – 47900 Rimini
Tel. 0541 54284 – Fax 0541 21768
E-mail: rimini@cia.it
www.cia.it
LIDHJA NDERPROVINCIALE E BUJQERVE TE FORLÌ-CESENA E RIMINIT
Via Nuova Circonvallazione, 69 – 47900 Rimini
Tel. 0541 774934 – Fax 0541 791897
E-mail: rimini@confagricoltura.com
www.confagricoltura.com
C.N.A. RIMINI
Via Caduti di Marzabotto, 34 – 47900 Rimini
Tel. 0541 777510 – Fax 0541 775055
E-mail: info@cnarimini.it
www.cnarimini.it
CONFARTIZANATI E PROVINCES SE RIMINIT
Via Marecchiese, 22 – 47900 Rimini
Tel. 0541 760911 – Fax 0541 760970
E-mail: info@confartigianato.rn.it
www.confartigianato.rn.it
CONFINDUSTRIA RIMINI
Piazza Cavour, 4 – 47900 Rimini
Tel. 0541 52041 – Fax 0541 28372
E-mail: info@confindustria.rimini.it
www.confindustria.rimini.it
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SHOQATA E INDUSTRIVA TE VOGLA DHE TE MESME TE PROVINCES SE RIMINIT
Via E. Rodriguez, 13 – 47900 Rimini (zona 105 Stadium)
Tel. 0541 395701 – Fax 0541 307752
E-mail: info@apirimini.net
www.apirimini.net
SHOQATA CETO MEDIO TE PROVINCES SE RIMINIT
Via Melozzo da Forlì, 6 – 47900 Rimini
tel. 0541 634711 – Fax 0541 783900
E-mail: asscetom@iper.net
www.cetomedio.it

SHQIP

CONFTREGETIA TE PROVINCES SE RIMINIT
Via Italia, 9/11 – 47900 Rimini
Tel. 0541 743545 – Fax 0541 742706
E-mail: direzione@ascomrimini.it
www.ascomrimini.it
CONFDYQNXHITE TE PROVINCES SE RIMINIT
Via Clementini, 31 – 47900 Rimini
Tel. 0541 52121 – Fax 0541 50427
E-mail: segreteria.rn@confesercentirimini.it
www.confesercentirimini.it
SHOQATA HOTELERIVE RIMINI
Via Baldini, 14 – 47900 Rimini
Tel. 0541 50553 – Fax 0541 56519
E-mail: aiarimini@iper.net
www.rimini4turismo.it
SHOQATA HOTELERIVE RICCIONE
Via Fratelli Cervi, 76/A – 47838 Riccione (RN)
Tel. 0541 605000 – Fax 0542 601202
E-mail: info@albergatoririccione.net
www.albergatoririccione.net
SHOQATA HOTELERIVE CATTOLICA
Via S. Allende, 99 – 47841 Cattolica (RN)
Tel. 0541 953432 – Fax 0541 958160
E-mail: grandhotel@cattolicaturismo.com
www.grandhotel.cattolicaturismo.com
SHOQATA HOTELERIVE BELLARIA
Piazzale Gramsci, 5 – 47814 Bellaria (RN)
Tel. 0541 344319 – Fax 0541 344440
E-mail: aia@adriahotel.it
CONFKOOPERATIVA LIDHJA PROVINCIALE E RIMINIT
Via Caduti di Marzabotto, 36 – 47900 Rimini
Tel. 0541 796111 – Fax 0541 796130
E-mail: rimini@confconfcooperative.it
www.rimini.confcooperative.it
LIDHJA E KOOPERATIVAVE TE PROVINCIA E RIMINIT
Via Caduti di Marzabotto, 40 – 47900 Rimini
Tel. 0541 760711 – Fax 0541 774034
E-mail: segreteria@legacooprn.it
www.legacooprn.it
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Associazione San Patrignano Scuola e
Formazione
Via San Patrignano, 53
47852 Coriano (RN)
Tel. 0541 362111 - Fax 0541 362130
E-mail: fvismara@sanpatrignano.com

EFESO Soc. Coop. a r.l.
Via F.lli Leurini, 2
47900 Rimini
Tel. 0541 57734 - Fax 0541 708932
E-mail: rimini@efeso.it
www.efeso.it

Centro Studi Europa Inform
Società Cooperativa a r.l.
Via F.lli Cairoli, 73
47900 Rimini
Tel. 0541 786652 - Fax 0541 780253
E-mail: info@europainform.com
www.europainform.com

E.N.F.A.P. Emilia-Romagna - Ente per la
Formazione e l’Addestramento
Professionale
Via Bigari, 3
40128 Bologna
Tel. 051 352932 - Fax 051 4152178
E-mail: segreteria@enfap.emr.it
www.enfap.emr.it

CESCOT S.c.a r.l.
Via Clementini, 31
47900 Rimini
Tel. 0541 22232 - Fax 0541 22260
E-mail: cescot@cescot-rimini.com
www.cescot-rimini.com

Fondazione En.A.I.P. S. Zavatta Rimini
Viale Valturio, 4
47900 Rimini
Tel. 0541 784488 - Fax 0541 784001
E-mail: czavatta@iper.net

Consorzio Assoform Rimini
Piazza Cavour, 4
47900 Rimini
Tel. 0541 52041 - Fax 0541 439906
E-mail: assoform@confindustria.rimini.it
www.assoform.rn.it

I.R.F.A. - Confartigianato Soc. cons. a.r.l.
Via Marecchiese, 22
47900 Rimini
Tel. 0541 791909 - Fax 0541 791902
E-mail: info@irfa.net
www.irfa.net

Consorzio Scuole Lavoro
Società cooperativa a responsabilità limitata
Via Barozzi, 6e
40126 Bologna
Tel. 051 4215201 - Fax 051 4215253
E-mail: info@cslbologna.it
www.cslbologna.it

IAL Emilia Romagna
Via Torino, 67
47838 Riccione (RN)
Tel. 0541 615149 - Fax 0541 615458
E-mail: ial-er.riccione@nettuno.it
www.ialemiliaromagna.it

ECAP Emilia Romagna Scarl
Via Nuova Circonvallazione, 27
47900 Rimini
Tel 0541 775890 - Fax 0541 799308760271
E-mail: rimini@ecap.it
www.ecap.it
ECIPAR S.R.L. SOCIETÀ CONSORTILE
Piazzale Tosi, 4
47900 Rimini
Tel. 0541 760270 - Fax 0541 760271
E-mail: ecipar@ecipar-rn.it
www.ecipar-rn.it

IRECOOP Emilia Romagna
Via Caduti di Marzabotto, 36
47900 Rimini
Tel. 0541 792945 - Fax 0541 796130
E-mail: sede.rimini@irecoop.it
www.irecoop.it
ISCOM Formazione Rimini
Via Italia, 9-11
47900 Rimini
Tel. 0541 743272 - Fax 0541 743601
E-mail: iscomrn@tin.it
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ITINERA S.P.A. Consortile
Centro internazionale di Studi Turistici
Via Monterotondo, 4
47900 Rimini
Tel. 0541 753811 - Fax 0541 753800
E-mail: itinera@itinera.rimini.it
www.itinera.rimini.it
New Agriform Romagna S.r.l.
Via Borghetto Casello, 3
47100 Forlì
Tel. 0543 724670 - Fax 0543 795265
E-mail: agriform@tin.it
Ok! Center di Scotti Eugenio S.A.S.
Piazza Malatesta, 21
47900 Rimini
Tel. 0541 788073 - Fax 0541 788073
OSFIN - F.P. OPERA SAN FILIPPO NERI
FORMAZIONE PROFESSIONALE
Via Mantegazza, 8
47900 Rimini
Tel. 0541 54302 - Fax 0541 21086
E-mail: daniela@osfin.org
www.osfin.org
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PERFORMA S.R.L.
Via E. Rodriguez Senior, 13
47900 Rimini
Tel 0541 393647 - Fax 0541 302043
E-mail: inforn@performa-online.it
www.performa-online.it
UNI.RIMINI ALTA FORMAZIONE S.R.L.
Via Angherà, 22
47900 Rimini
Tel. 0541 21847 - Fax 0541 55431
E-mail: segreteria@unirimini.it
www.unirimini.it
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