Accreditamento degli Operatori Individuali
(Assistenti Familiari/Badanti)
l.r. 82/2009 e s.m.i
Quando
L'accreditamento è obbligatorio quando la famiglia
riceve un contributo pubblico
(per es.: assistenza domiciliare indiretta contributo
badante - servizi finanziati dal POR-FSE - progetto
regionale Pronto Badante...)
A chi, come...
L'operatore individuale presenta l'istanza di
accreditamento al Comune dove è domiciliato
esclusivamente per via telematica all'indirizzo
http://www.suap.toscana.it/star

TRADUZIONE
Acreditarea Operatorilor Individuali
(Asistenți familiari/Îngrijitori)
l.r. 84/2009 și u.m.i
Când
Acreditarea este obligatorie când familia primește o
contribuție publică
(de ex.: asistența domiciliară indirectă contributia
ingijitor – servicii finanțate prin POR-FSE-proiectul
regional Pronto Badante…)
Unde, cum…
Operatorul individual prezintă cererea de acreditare
Primăriei de domiciliu, exclusiv în formă telematică
la adresa:
http://www.suap.toscana.it/star

Occorre essere in possesso di CNS o CIE o SPID e
certificato di firma digitale

Trebuie să fie în posesul CNS sau CIE sau SPID și
certificatul de semnătură digitală electronică.

L'operatore individuale può delegare o avvalersi
della procura speciale per la compilazione e/o
trasmissione dell'istanza
Cosa è richiesto
L'operatore individuale deve essere in possesso di
almeno uno dei seguenti requisiti:

Operatorul individual poate face o delegă sau o
procură specială pentru completarea și/sau
transmiterea cererii
Cerințe
Operatorul individual trebuie să fie în posesul cel
puțin a uneia din următoarele cerințe:

- rapporto di lavoro in corso in campo assistenziale
comprovato dall'iscrizione all'INPS
- aver maturato una esperienza professionale in
campo assistenziale di almeno 3 mesi comprovata
dall'iscrizione all'INPS
- attestato di formazione in campo assistenziale

- contract ce muncă în curs în sectorul asistențial
demonstrat prin înscrierea la INPS
- experiența profesională în sectoril asistențial de
cel putin 3 luni demonstrate prin înscrierea la INPS
- Atestat de formare profesională în sectorul
asistențial

Pagamento oneri per la trasmissione dell'istanza
Validità
L'accreditamento è valido su tutto il territiorio
regionale. L'operatore individuale accreditato resta
tale fino alla rinuncia e/o alla cancellazione per
mancanza di requisiti

Plata taxelor de transmitere a cererii
Validitate
Acreditarea este valabilă pe tot teritoriul regional.
Operatorul individual rămâne acreditat până în
momentul renunțării și/sau stergerii acestuia
pentru lipsa cerințelor.

