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

TRADUZIONE
Акредитація приватних працівників (домашні
помічники/доглядальниці) l.r82/2009 e s.m.i
Коли
Акредитація є обов’язковою при отриманні
державних виплат (на прикл.: послуги
домашнього помічника, виплати
доглядальницям – оплачуються POR-FSE –
регіональна програма Pronto Badante
Кому, як
Окремий працівник звертається з заявою про до
муніципалітету за місцем проживання виключно
через електронну пошту за адресою:
http:www.suap.toscana.it/star. Необхідно мати
CNS або СІЕ або SPID а також довідку про
електронний підпис.
Працівник може доручити іншій особі подання
заяви

Вимоги
Працівник повинен відповідати наступним
вимогам:
-наявні робочі відносини у сфері догляду що
підтверджує реєстрація в INPS
-наявнісь досвіду роботи у сфері догляду не
менше 3місяців, підтвердженого реєстрацією в
INPS
-документ про професійну підготовку
(проходження курсів)
Оплата послуг про прийом заяви
Дійсність
Акредитація є дійсною на всій території регіону.
Працівник вважається акредитованим до
фактичної відмови або скасування за
невідповідністю вимогам.

