
 
 
RUMENO 

AŞTEPŢI UN  COPIL ŞI TE GÂNDEŞTI CĂ NU AI  SĂ REUŞEŞTI? 
GÂNDEŞTETE ŞI SĂ ŞTII CĂ: 

 
Instituţiile ajută doamnele italiane şi cele străine care aşteaptă un copil şi au nevoie de ajutor: 
 
 
Fiecare Primarie, după primele 6 luni, dau altre forme de ajutor mamelor care au probleme 
economice: 
adreseazăte la Servizi sociali (serviciile sociale) din oraş, la centri de asistenţă socială sau la 
asociaţiile voluntarie laice sau religioase. 
 
IN SCHIMB: 
Este interzisă expulsia doamnelor însărcinate sau în primele 6 luni după naştere chiar dacă este 
clanedestină. În acest caz este posibil să ceri permisul de soggiorno pe motive de sănătate şi te vei 
putea înscrie la Servizio sanitari nazionali (serviciile de sanatate a le statului) 
 
DACĂ NU VREI SAU NU POŢI SĂ-L CREŞTI 
 
ADUŢI AMINTE CĂ: 
 
Poţi să naşti rămânând anonimă, poţi să nu recunoşti copilul după naştere şi nu comiţi nici un delict 
,în schimb este un delict să-l abandonezi. Pentru statul italian fiecare doamnă căsătorită sau 
necăsătorită, chiar şi clandestină are dreptul de a fi ajutată să nască în spital chiar dacă nu are de 
gând să recunoască propriul copil. 
Nu vei fi expulsă. Identitatea ta va rămâne secretă si va fi interzis de lege descoperirea ei. 
Poţi să te adresezi la centri de spital publici, la cabinete di ginecologie sau la sediile ASL din oraş. 
 
O dată ce ai nascut, dupa internarea în spital, vei putea lasă copilul în spital în mâini sigure şi 
experte; dupa 10 zile dacă te decizi să nu-l recunoşti, noul născut va putea fi adoptat. Va avea un 
prenume şi un nume şi de obicei in scurt timp va avea o familie- printre cele care aşteptau să adopte 
un copil- care îl va primi cu dragoste si cu mulţumire. 
 
ÎN ACEST FEL TU VEI FI LINIŞTITĂ ŞI COPILUL TĂU VA CREŞTE IUBIT. 


