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Marrëdhënia me
personin e moshuar

1

opuscolo 1 albanese.indd 1

13-03-2004 17:50:16

E nderuara Zonjë,
mirëseerdhët në vendin tonë.
Është kënaqësi për ne që Ju keni zgjedhur të punoni në fushën e
asistencës shtëpiake për të moshuarit dhe të paaftët, sepse janë
kategoritë më të dobëta që kanë më tepër nevojë për kujdes,
gjithashtu për të ndihmuar familjet që kanë në ngarkim përkujdesjen
ndaj tyre.
E dimë që u është dashur të përballoni vuajtje dhe vështirësi për të
arritur në Itali, jemi të vetëdijshëm për faktin që është e vështirë të
jetohet larg të afërmve tonë, të mësojmë një gjuhë të re, të krijojmë
lidhje me persona me një kulturë tjetër, me zakone dhe stile jete të
ndryshme. Gjithashtu nuk janë të huaja për ne, problemet praktike,
si procedurat burokratike për të marrë leje qëndrimin dhe për
nënshkrimin e kontratës së punës.
Këto broshura kanë qëllim që të jenë një ndihmë për t’ju dhënë
mundësi të ﬁlloni dhe të ﬁtoni aftësitë e para teknike-profesionale,
të cilat do të mund t’i thelloni nëpërmjet një kursi për formim të
veçantë, ose vetëm për të kuptuar për shembull se si të silleni me të
moshuarit e sëmurë nga demenca ose lëvizjet më të përshtatëshme
për të ndihmuar një të moshuar për t’u ngritur, si të pregatisni një
ushqim të ekuilibruar, si të krijoni raportet me familjet, në të cilat
shërbime duhet të drejtoheni për nevojat që ka personi që asistoni
dhe për kërkesat e tija, cilat janë të drejtat dhe detyrat tuaja.
Duam të kontribuojmë për të kapërcyer situatat e vetmisë ose të
braktisjes dhe këto broshura janë vetëm njëra nga iniciativat që Rajoni
dhe Entet lokale po nxisin në territor për të lehtësuar njohjen dhe
kualiﬁkimin e rolit të rëndësishëm që luani, për të ndihmuar arritjen
e një integrimi të vërtetë në shoqëri dhe një shkëmbim ndërkulturor
me përﬁtim sipas një perspektive të përmirësimit të cilësisë së jetës
të personit që merr dhe të personit që jep asistencë dhe ndihmë.

Gianluca Borghi
Këshilltar rajonal për politikat shoqërore
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Marrëdhënia me personin e moshuar
Rëndësia e marrëdhënies
Marrëdhënia (relazione) është lidhja që ekziston ndërmjet dy
ose më shumë personave. Kjo lidhje sigurohet nga vullneti
reciprok për ta mbajtur dhe për ta zhvilluar. Çdo marrëdhënie
varet nga konteksti (contesto) në të cilin zhvillohet. I njëjti
veprim ka një kuptim të ndryshëm në kontekste kulturore të
ndryshme (për shembull përshëndetja e një personi me një
puthje mund të quhet në disa kontekste një shenjë e thellë
miqësie, në disa situata të tjera një gjest i papërshtatshëm).

Marrëdhënia me personin e moshuar
Personi i moshuar gjendet në fazën përfundimtare të jetës së
tij e cila është edhe tërësia e marrëdhënieve që ka ndërtuar
gjatë gjithë kohës. Mundësia për të ndërtuar një marrëdhënie
të mirë me personin e moshuar varet nga kapaciteti i asistentes
për të njohur dhe për të kuptuar kontekstin e marrëdhënieve
në të cilat personi i moshuar ka jetuar dhe jeton. Kërkesa për
të na treguar historinë (storia) e jetës së personit të moshuar,
nga familjarët ose nga vetë personi, është një mënyrë për ta
njohur dhe për ta kuptuar. Me dijtë me dëgju është një cilësi
shumë e mirë e atyre që vendosin të ofrojnë asistencë. Do të
thotë të vendosim në qendër të marrëdhënieve nevojat (bisogni)
dhe kërkesat e të tjerëve dhe të mundohemi të punojmë për
realizimin e tyre. Në të njëjtën mënyrë, mund të ndodhë që
personi i moshuar dhe familja e tij t’i bëjnë pyetje asistentes
dhe të dëshirojnë të njohin historinë e jetës së saj duke dhënë
shenja sinqeriteti dhe disponueshmërie për marrëdhëniet.

Vlerësimi i personit të moshuar
Të jemi të ndërgjegjshëm se nuk mundemi t’i besojmë forcave
tona, të varemi pjesërisht ose krejtësisht nga të tjerët është
një pohim i tmerrshëm i cili shpesh shoqërohet me tentativa
të njëpasnjëshme pavarësie (autosufﬁcienza) si për shembull
nevoja për të treguar se jemi akoma në gjendje të veshemi,
të lëvizim dhe të hamë vetë. Nga asistentja kërkohet që të
ndihmojë (aiutare), pa ia zënë vendin krejtësisht, si familjarëve
që mund të kenë dëshirë të merren drejtpërdrejt me disa
aspekte të asistencës, ashtu edhe personit të moshuar i cili
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është akoma krenar për atë çfarë njeh dhe për atë çfarë di të
bëjë, megjithëse nuk arrin gjithmonë ta kujtojë krejtësisht ose
ta bëjë në mënyrë krejt të pavarur.

Probleme të marrëdhënies
me një person të moshuar
Për personin e moshuar kërkesa e ndihmës nga asistentja
është shpesh një zgjidhje ekstreme, që e pranon me vështirësi
dhe mosbesim. Asistentja jo italiane, shihet veçanërisht e
në shumë raste, si një person i huaj, me prejardhje dhe një
kulturë e largët, që ﬂet një gjuhë të ndryshme, që ka zakone
të ndryshme, që gatuan dhe ha në mënyrë të ndryshme. Kjo,
kryesisht në momentin e parë, mund të provokojë në personin
e moshuar sjellje dyshimi dhe refuzimi. Pra kërkohet nga
ajo që e asiston, mirëkuptim (comprensione), durim dhe një
angazhim (impegno) i vazhdueshëm për t’u mirëpritur dhe
për t’u pranuar me dashuri.

Kushtet e personit të moshuar në Itali
Në Itali personi i moshuar nuk është gjithmonë objekt
respekti (rispetto) dhe konsiderate. Mosha e pleqërisë shpesh
shoqërohet me një tërheqje progresive nga jeta publike dhe
nga marrëdhëniet shoqërore. Ky fenomen ka ndikime të forta
në konsideratën shoqërore të të moshuarit, si një person
tashmë i braktisur nga shoqëria ose si pa rëndësi.
Deri në momentin që janë të aftë personat e moshuar jetojnë
vetëm, të pavarur nga bijat dhe bijtë, kjo gjë shkakton në
shumë raste një ftohje të raporteve që, në momentin e nevojës,
familjarët duhet t’i riﬁllojnë në një formë mjaft të ngushtë,
gjë që përcaktohet nga kushtet e nevojës në të cilat gjendet
personi i moshuar. Ndihma e asistentes në shumë raste është
edhe një ndihmë në marrëdhëniet ndërmjet familjes dhe
personit të moshuar.
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Si të hyjmë në shtëpinë e të tjerëve
Të jetojmë në një shtëpi e cila nuk është e jona, të krijojmë
raporte me një familje që nuk e njohim kërkon një kujdes të
madh dhe shumë delikatesë (delicatezza). Zakonet dhe stilet
e jetës (stili di vita) mund të jenë shumë të ndryshme nga të
tonat dhe ndoshta, sipas pikëpamjes sonë, pjesërisht pakuptim
dhe të kritikueshme. Megjithatë asistentja nuk thirret për të
gjykuar mënyrat e jetesës që do të ndeshë gjatë punës së sajë
por për t’iu përgjigjur kërkesës për asistencë sipas mënyrave
dhe formave më të përshtatshme për familjen që e ngarkon
me punë. Mund të shprehen sugjerime dhe hipoteza në lidhje
me mënyra të tjera dhe të ndryshme për të organizuar jetën,
por vetëm në qoftë se familja është e disponueshme për t’i
dëgjuar dhe vetëm atëherë kur raporti me familjen është
forcuar sadopak. Për të ndërtuar një marrëdhënie të mirë
është e nevojshme të hyjmë në shtëpinë që do të na mikpresë
“në majë të gishtave”, duke marrë parasysh praninë tonë si
një moment i një jete të gjatë dhe të ndërlikuar, të cilës nuk i
njohim veçse disa aspekte.
Cilësia e takimit të parë (primo incontro) ndërmjet personit
të moshuar dhe asistentes përfaqëson një moment tepër të
rëndësishëm që mund të ndikojë momentet që vijnë më vonë.
Familja, në rast vështirësish ose kur personi i moshuar nuk
ka pamundësi të shprehet, bëhet bashkëfolësja kryesore.
Familjarëve, kur kanë mundësi, u kërkohet një prani konkrete
në momentet e para të njohjes. Në qoftë se nuk ka familje, i
takon asistentes dhe ndjeshmërisë së saj të gjejë një rrugë
për t’u takuar dhe për bashkëjetesë (convivenza).
Disa sugjerime mund të jenë të nevojshme për të përballuar
takimin e parë me personin të cilin do të asistojmë:
• Kur hyjmë në shtëpi është e nevojshme të sillemi me dashuri
dhe të kemi një mënyrë sjellje të respektueshme duke pasur
gjithmonë parasysh se të jemi të dashur nuk do të thotë se
personi i moshuar duhet trajtuar sikur të ishte një fëmijë që
duhet llastuar. Për shumë persona të moshuar është shumë
e rëndësishme t’i drejtohemi me “Ju”.
• Do të jetë e nevojshme të paraqitemi me emër dhe të
shpjegojmë se kush jemi dhe për çfarë arsyeje kemi shkuar
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aty (në qoftë se italishtja jonë nuk është akoma mjaft e qartë,
do t’ia kërkojmë familjes që të japë këto informacione).
• Kur ﬂasim, këshillohet të qëndrojmë përballë (di fronte)
personit të moshuar me qëllim që të mund të na shohë
dhe të shohë lëvizjen e buzëve (shpesh personat e moshuar
kanë probleme dëgjimi), duhet të përdorim një ton zëri të
qetë dhe fjalë të qarta dhe të thjeshta duke shmangur
pyetjet e bëra njëpasnjë dhe duke i lënë kohën e duhur për
të na u përgjigjur.
• Për çdo fjali këshillohet të kontrollojmë që personi i moshuar
po kupton atë çfarë jemi duke i thënë.
• Kjo gjë do të japë mundësi të sigurohemi që personi i
moshuar t’i ketë të qarta arsyet e takimit.
• Me këtë rast mund t’i kërkojmë personit të moshuar
disponueshmërinë për të na dhënë të gjitha informacionet
që kanë të bëjnë me zakonet e tija të jetës, për t’iu përgjigjur
më mirë nevojave të tija.

Marrëdhënia me familjarët
e personit të moshurar
Është e rëndësishme që kush punon brenda një ambienti
familjar të dijë të njohë dhe të dallojë pozicionin (posizione)
dhe rëndësinë e çdo pjesëtari dhe të përcaktojë mënyrat,
shpesh herë të ndryshme ndërmjet tyre, për të krijuar raporte
me njërin ose me tjetrin.
Në përgjithësi ka vetëm një person referimi (persona di
riferimento) për gjithshka që ka të bëjë me asistencën e
personit të moshuar. Por aty mund të ketë edhe persona të
tjerë që duan të “thonë fjalën e tyre” në lidhje me mënyrën
se si duhet të zhvillohet aktiviteti i asistencës. Për këtë është
e rëndësishme të sqarojmë, të paktën në një takim me të
gjithë familjarët e personit të moshuar, kujt duhet t’i drejtohet
asistentja përsa i përket mënyrave të asistencës, kë duhet të
thërrasë në rast nevoje, çfarë marrëdhëniesh duhet të ketë me
të tjerët, që nuk janë personat e referimit të drejtpërdrejtë.
Ka mundësi që asistentes së vëmendëshme dhe të
disponueshme (disponibile) t’i kërkohen nga personi i
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moshuar ose nga familjarët e tij shërbime që kapërcejnë
funksionet dhe kapacitetin e saj. Me qenë të disponueshëm
në marrëdhënie nuk do të thotë me qenë të disponueshëm
për të bërë gjithshka që kërkohet, pra asistentja mund të
shprehë mospranimin (disagio) e saj përballë kërkesave të
papërshtatshme ose që kapërcejnë detyrat e saja.
Me qëllim që të shmangen problemet e lidhura me të kuptuarin
reciprok është e nevojshme të vendosen, në formën e një pakti
të shkruar, të drejtat dhe detyrat (diritti e doveri) e asistentes
dhe të familjes në mënyrë që të mund të rishikohen në rast
dyshimesh ose keqkuptimesh: ditët dhe oraret e punës,
ditët dhe oraret e pushimit (riposo), funksionet e asistentes,
aktivitetet që nuk kërkohen, familjari referues për aktivitetin e
asistencës, familjari që duhet thirrur në rast nevoje.

Komunikimi me fjalë
dhe komunikimi pa fjalë
Është e rëndësishme të jemi të vetëdijshëm për faktin se
komunikimet tona përbëhen nga aspektet verbale (foljore)
dhe jo verbale dhe se është e rëndësishme përdorimi i të dyja
formave (për shembull duhet shoqëruar një fjalë inkurajimi
me një buzëqeshje) ashtu si edhe lidhjen logjike ndërmjet
tyre (në qoftë se përdorim një ton zëri /tono di voce/ të qetë
dhe paqësor, për t’i komunikuar një veprim që duam t’i bëjmë
të moshuarit/ës, nuk mund të sillemi sikur kemi ankth dhe
ngut). Veprimet tona duhet të kombinojnë me tonin e fjalëve
që themi.
Komunikimi me personin e moshuar duhet të jetë gjithmonë
i thjeshtë dhe direkt. Përdorimi i fjalëve duhet të jetë i
përshtatshëm për nivelin e tij të të kuptuarit, fjalitë e shkurtëra,
të shqiptuara ngadalë dhe të shkoqura mirë, kryesisht në
qoftë se italishtja juaj nuk është shumë e mirë dhe në qoftë
se personi i asistuar është mësuar në dialekt ose është pak
shurdh.
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Përdorim me vetëdije fuqinë komunikative të shikimit
(sguardo): kur ﬂasim, por edhe kur komunikojmë diçka pa fjalë,
le të qëndrojmë gjithmonë përballë personit që asistojmë. Ky
pozicion është edhe një shenjë konsiderate dhe respekti.

Nuk duhet të kemi frikë të prekim personin e moshuar, si
në momentet në të cilat është e nevojshme (për shembull
për ta ndihmuar për t’u ngritur ose për të ecur) ashtu edhe
kur nuk duket e nevojshme (në momentin e përshëndetjes,
në një moment dhembje e depresioni). Në qoftë se personi
i moshuar e vlerëson dhe nëse kjo mënyrë raporti nuk na
krijon vështirësi, është sigurisht një mënyrë e dobishme për
t’i komunikuar disponueshmëri dhe entuziazëm.

Rëndësia e shoqërizimit
Asistentja ka edhe funksionin, jo dytësor, të nxisë interesat
(interessi) dhe mundësitë e personit që asiston, edhe në qoftë
se janë pjesërisht të rrezikuara. Mundësia për të na treguar
diçka, (ndoshta duke i propozuar që ta bëjë këtë duke shikuar
ndonjë fotograﬁ) është një formë e rëndësishme për nxitjen
e kujtesës ashtu si për afërsinë që krijohet ndërmjet atij që
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tregon dhe atij që dëgjon, një mjet për shkëmbimin e besimit
(ﬁducia) reciprok. Në të njëjtën mënyrë, nga ana e asistentes,
i duhet treguar personit të moshuar atë çfarë i ka ndodhur
një familjari ose një të njohuri, apo atë çfarë ndodh në botë
nëpërmjet leximit të një gazete (giornale) ose të një reviste,
ose dëgjimin dhe komentimin e lajmeve që jep televizori.
Mënyra të tjera për të nxitur vëmendjen e personit të moshuar
janë përdorimi i aftësive mendore (facoltà mentali) dhe të
kujtesës, mund të jenë lojna të thjeshta (si ato të letrave/
carte/ose fjalëkryqet), shikimi duke e komentuar i një ﬁlmi që
i intereson, leximi i një libri. Duhet të favorizojmë lidhjet që ka
personi i moshuar me ambientin që e rrethon: me dalë nga
shtëpia, për të shëtitur (passeggiare) ose për të blerë diçka,
mund të jetë një mënyrë e dobishme për të njohur dhe për t’u
njohur dhe për të favorizuar takimin e personit që asistojmë
me persona të tjerë që gjenden në situata të ngjashme. Mund
të frekuentojmë së bashku qendrat ditore ose qendrat sociale
ku prania e personave të tjerë të moshuar dhe organizimi i
aktiviteteve të veçanta mund të jetë një ndihmë e dobishme
jo vetëm për personin që asistojmë por edhe për asistenten e
cila mund të ballafaqohet me situata të tjera.

Karakteri seksual
i personit të moshuar
Një paragjykim që përsëritet është ai që konsideron pleqërinë
një moshë pa seks ose me seksualitet të devijuar: kjo bindje
është në bazën e shumë konﬂikteve që ka i moshuari, sepse nuk
bën asgjë tjetër veç asaj që të ushqejë turpin (vergogna), frikën,
dhembjen dhe papërshtatshmërinë. Për shkak të ndryshimeve
ﬁzike natyrore, aktiviteti seksual ka tendencë të ulet, por nuk
zhduket dhe është i mundur edhe në moshë të kaluar.
Seksualiteti nuk duhet kuptuar vetëm si aftësi për të
pasur raporte me një partner, por si një takim ndërmjet dy
personave, ndërmjet dy botëve, si një mënyrë komunikimi
(comunicazione) me të tjerët. Në të shkrihen dashuria dhe
urrejtja, gëzimet, dhembjet, fantazitë, kujtimet, shpresat e
ardhme, etj. Jeta seksuale është shprehje e nevojës së thellë
dhe të vazhdueshme të njeriut për dashuri dhe kjo është edhe
më shumë e vërtetë në moshë të kaluar, kur siguria ﬁllon të
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mungojë, arsye për të cilën dashuria (affetto) bëhet një nevojë
e dorës së parë. Disa patologi mund të kenë ndikime edhe
në sferën seksuale. Demenca, në veçanti, mund ta shtyjë të
sëmurin që të humbë çdo fren ndalues (të zhvishet në public
duke treguar organet genitale; të bëjë një aktivitet masturbues
të tepërt, etj.). Në këto raste duhet këshilluar familja që t’i
drejtohet me besim mjekut të sajë, për të analizuar një trajtim
të mundshëm me ilaçe ose disa strategji mënyrash veprimi
për të frenuar këto situata.

Kuptimi i vdekjes

(morte)
Të sëmurët terminal, ashtu si personat e moshuar që jetojnë
pranë vdekjes, shoqërohen shpesh me gjendjen e sëmundjes,
i kujtojnë personave më të rinj idenë e fundit, gjendjen si
qenje të vdekshme dhe sjellja më e zakonshme është për
t’i shmangur, për t’i larguar, duke krijuar kështu një gjendje
izolimi që thekson ndjenjën e përjashtimit (esclusione) të
personit të moshuar. Jo të gjithë personat e moshuar e jetojnë
idenë e vdekjes me të njëjtat ndjenja si të atyre që janë më të
rinj: disa zbulime kanë treguar se personi i moshuar nuk ka
frikë nga vdekja në vetvete, por ka frikë nga ideja e përfundimit
në një shtëpi pushimi (azil) dhe e sëmundjes për një kohë të
gjatë, që shoqërohet nga dhembja dhe vuajtja ﬁzike.
Familjarët, përkundrazi, përveç mundit ﬁzik dhe psikologjik
të asistencës, mund të provojnë ndjenjën e fajit, si përpara
vdekjes, për të cilën familiari pyet veten se çfarë mund të
kishte bërë më tepër se aq për personin e sëmurë, ashtu edhe
pas ngjarjes, për të cilën familiari ngarkon veten me faj për
atë ndjenjë lehtësimi të pashmangshëm që ndjen në fund të
periudhës së gjatë të asistencës. Dëshpërimi dhe dhembja e
humbjes (perdita) mund të lehtësohen pjesërisht në qoftë se
familiari mund të ﬂasë me dikë duke i treguar se si e ndjen
veten. Është bile shumë e rëndësishme që familiari të mos
e shohë duke vuajtur të afërmin e tij duke i kërkuar mjekut
të familjes që t’ia lehtësojë dhembjen dhe të ruajë kështu
dinjitetin (dignità) e pacientit deri në momentin e fundit.
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GZVa^o^b^ h]i W g c c`j_YZh^cZ9gZ_idg^h h E g\_^i]h]bZY]Zi Eda^i^`VkZHdX^VaZ
"H] gW^b^^EaVc^Ä`^b^iY]ZO]k^aa^b^ii H] gW^bZkZHdX^VaZY]ZH]df gdgZ"hVc^iVgZ"9Z\V
Zi Bdh]jVgkZY]ZZi EVV[i kZc [jh] cZ^c^X^Vi^kVkZi egd_Z`i^ii ^ciZ\gjVge gi 
cY^]bjVgYVa_Zcc eV]Y]Z`jVa^Ä`^b^cZejc hh Vh^hiZci kZ[Vb^a_Vg c cY^]b i i 
bdh]jVgkZY]Zi eVV[i kZ#
IZ`hiZiZWgdh]jgVkZ_Vc e gejcjVgc WVh]` ejc^bbZ/
;ZYZg^XV6aZdii^Eh^`dad\Z·C_ h^VAd`VaZZH] gW^b^i@dbW iVgHVc^iVg6JHA!GZ\\^d
:b^a^V
BVg^V<gVo^V7Vii^hi^c^6h^hiZciZHdX^VaZ·@dbjcVZ8ZhZcV;8
H^ak^V7ZaaZii^c^E g\_Z\_ hZe g6`i^k^iZiZi6h^hiZcX^VaZ·H] gW^b^^6h^hiZcX he gi 
bdh]jVg^iH66!BdYZcV
HjhVccV7ZaigVb^E g\_Z\_ hZe g6`i^k^iZiZi6h^hiZcX^VaZ"H] gW^b^^6h^hiZcX he gi 
bdh]jVg^iH66!BdYZcV
6cYgZV;VWWdB_Z`<_Zg^Vi g·C_ h^VAd`VaZZH] gW^b^i@dbW iVgHVc^iVg6JHABdYZcV!
9^hig^`i^B^gVcYdaVBD
6\cZhZ;VWWg^>c[Zgb^ZgZ"C_ h^VHe^iVadgZZ<_Zg^Vig^h ·gZeVgi^e gh]ig^b^cV[Vi\_Vi Edhi
6`jiY]ZGZ]VW^a^i^b^c:`hiZch^k·He^iVa^H#DghdaV"BVae^\]^7dad\cV
9^VcV<Vk^da^6h^hiZciZHVc^iVgZ"C_ h^VAd`VaZZH] gW^b^i@dbW iVgHVc^iVg6JHA
BdYZcV!9^hig^`i^B^gVcYdaVBD
HVVY^VAV[]^b^BZY^Vig^Za^c\j^hi^`Z"`jaijgdgZ·@db^h^dc^e gi 9gZ_iViZ7VgVWVgiV
¹BdhV^Xdº!OdcV7VooVcZhZ7D
AZi^o^VAVbWZgi^c^7Vh]` gZcY^i hZZ@db^h^dc^ie gi 9gZ_iViZ7VgVWVgiV¹BdhV^Xdº!OdcV
7VooVcZhZ7D

:a^VcVAdbWVgY^IZgVe^hiZZgZ]VW^a^i^b^i"C_ h^VHe^iVadgZZ<_Zg^Vig^h ·gZeVgi^e gh]ig^b^c
V[Vi\_Vi Edhi6`jiY]ZGZ]VW^a^i^b^c:`hiZch^k·He^iVa^H#DghdaV"BVae^\]^!7dad\cV
Bd]VbbZYAdj]j^EgZh^YZci^^6B>A·H]dfViVZbZY^Vidg kZa^c\j^hi^`d"`jaijgdg!7dad\cV
BVg^cZaaVG^X]ZaY^@dgY^cjZhZe g\_Z\_ hZZH] gW^b^iHdX^Va!BdYZcV
:gdhG^a^ZkdE g\_Z\_ h^odc hhdX^VaZ";dgb^b^BD
HVgVHVaiVgZaa^6h^hiZciZHdX^VaZ"@ddeZgVi^kVHdX^VaZ8ddeZgVi^kVHdX^VaZ¹9daXZº!7dad\cV
8]^VgVHXVga^c^6h^hiZciZHdX^VaZ"@dbjcVB^gVcYdaVBD
GdWZgiVHdgYZaa^E g\_Z\_ hZHVaaZC_ h^VHe^iVadgZZ@^gjg\_^h ·He^iVa^^7VooVcd7D
GZ[ZgjZh^egd_Z`i^i/
H^bdcZiiVEj\a^da^9Z\VZi Bdh]jVgkZY]ZZi EVV[i kZ"GV_dc^:b^a^VGdbV\cV
E g`i]^bZi!^ajhig^bZiY]Zh]ine^c c`j_YZh^cZ/
IgVXXZh#g#a#
7gdh]jgVZe g`i]nZgc gjh^h]i"edadc^h]i"Vc\a^h]i"VgVW^h]i"gjbVc^h]i"[g c\_^h]i"
heVc_^h]i"h]f^eY]Zc >iVa^h]ibjcYi h]`Vg`d]Zic\V^ciZgcZi^c VYgZh c/
^jjf0%%mmm$[c_b_WhecW]dWieY_Wb[$_j%"hZ`h^dc^^i bdh]jVgkZVco^Vc^#
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ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI
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