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Архієпархія Верчеллі
Pastorale Migrantes

Пробачте замкнутість і байдужість
нашого суспільства ,що боїться
змін у житті та у менталітеті 
розглядаючи їх як тягар, проблема,
ціна. Навпаки, ви є Цінність

В офісі допомоги іноземцям
ви отримаєте
наступні послуги:

@migrantesvercelli

migrantesvercelli.eu

вас зустрінуть та вислухають 

індивідуальна допомога
кожній людині

надання інформативної
допомоги

ознайомлення в правових
питаннях

допомога в оформленні
документів

соціально-культурна інтеграція

kурси італійської мови

Папа Франческо



Mожете знайти нас за адресою

гостинність1

2 зустріч

3 Oб’єднання та братерство

4 Зміни

4 Діалог між різними культурами

Наші цілі

Наша місія

@migrantesvercelli

@migrantesv

Архієпархія Верчеллі
Pastorale Migrantes

Arcidiocesi di Vercelli
UFFICIO per la pastorale
dei migranti

понеділок 9:30-16:00
середа 9:30-16:00
четверг 9:30-16:00
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migrantesvercelli.eu

Заохочувати громадян у розумінні та формуванні
своєї особистості існування у мирному суспільстві
приділяти особливу увагу у захисті прав та свободи
кожної особи та сімей іммігрантів , заохочувати
громадян що приймають мігрантів бути відповідальними
за іноземців .

Люди, яким допомагають в офісі мігрантів, не зважаючи
на те чи вони є самотні ,чи у них є сім’я,  чи це
спільноти різних іноземців,  в першу чергу надається
перевага зокрема: - іноземним мігрантам 
італійським внутрішнім мігрантам ,біженцям,
переміщеним особам, особам без громадянства та
шукачам притулку, італійським емігрантам

Працювати над запобіганням дискримінації не тільки
у взаєминах з громадськими організаціями та
службами, але та у середині груп іноземців

Допомагати у процесах соціальної  та громадянської
інтеграції іноземців навіть через проєкт поселення
у сім’ї , приділяючи велику увагу неповнолітнім та
жінкам, надавати їм в першу чергу допомогу при
зверненні у різноманітні служби та надавати доступ
до різноманітної  інформації щодо роботи,
навчання, інформації щодо профорієнтації

Підвищення громадянської обізнаності у темі
присутності різних культур та міжкультурний обмін
та співробітництво з державними та громадськими
організаціями заохочуючи у цей процес культурного
обміну також іммігрантів.

Допомагає у вивченні та 
консультує, сприяє 
міграційним процесам, сприяє
популяризації у християнських 
спільнотах братерської 
гостинності, стимулює
розуміння та цінність інших 
культур  і можливість мирного 
співіснування .
 
Не хочемо замінити вже наявні  
парафії та організації , хочемо 
працювати з
ними пліч-о-пліч, для того, щоб 
надати допомогу на 360•

вулиця Francesco Vallotti, 3
13100 Vercelli

centroupmvc@gmail.com

телефон 0161.281569

3516507173


