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PROVIDER ECM REGIONE PIEMONTE N° 185
PREZENTARE
Studioul Cavallo STP este o echipă de profesionișt de încredere, pregătți și actualizați constant datorită inițiatvelor,
proiectelor și cursurilor de formare. Profesionișt precum educatori profesionișt, kinetoterapeuți, medici, logopezi,
psihologi, tehnicieni din domeniul sănătății în radiologie medicală și reabilitare psihiatrică s-au alăturat echipei, creată
și formată din „numai” asistente medicale.
Asistenții medicali ai Studio Cavallo STP se angajează constant să ofere procese de îngrijire de înaltă calitate, luând
parte pentru asistență medicală efcientă și atentă, o premisă necesară și indispensabilă pentru promovarea bunăstării
și sănătății utlizatorilor. Lucrăm în sinergie armonioasă cu conducerea, operatorii de sănătate socială, rudele și
comunitatea în general pentru a garanta un proces corect și adecvat de asistență medicală, reabilitare și educație. În
prezent, frma funcționează constant într-o zonă care include provinciile Cuneo, Torino, Ast, Alessandria, Novara,
Savona, Genova și Milano.
Actvitățile Studio Cavallo STP se adresează diferitelor tpuri de clienți, cum ar f: clinici private și afliate, clinici de
reabilitare, clinici de psihiatrie, reședințe pentru vârstnici, rezidențe pentru persoane cu dizabilități, centre de zi,
facilități medico-sanitare în industrii și cabinete medicale.
Serviciile profesionale garantează o calitate înaltă a îngrijirii și o abordare corectă cu utlizatorul fnal. Munca în echipă
multdisciplinară permite o relație corectă între operatorii dedicați asistenței, permițând o mare fexibilitate,
garantând calitatea și protecția atât pentru membru, cât și pentru client. Diferitele tpuri de clienți garantează
membrilor experiențe profesionale compatbile cu nevoile personale și familiale într-o perspectvă de colaborare
senină, asigurând programarea corectă a Serviciului încredințat.
Studio Cavallo STP este acreditat ca furnizor ECM nr. 185 pentru Regiunea Piemont și este autorizat să desfășoare
actvități de formare de natură tehnico-ștințifcă, favorizând nevoile de formare ale membrilor.
Cursurile ECM propuse au scopuri și obiectve naționale și regionale diferite pentru a satsface nevoile de formare ale
profesioniștlor care operează în diferite contexte de îngrijire.

OBIECTIVE
Scopul Studio Cavallo STP este de a încuraja munca multdisciplinară, colaborând cu profesionișt din alte țări.
Abordarea multculturală permite profesioniștlor să partcipe la un proces cuprinzător de asistență medicală menit să
îmbunătățească profesionalismul fecărui profesionist individual.
Abilitatea de a-ți alege mediul de lucru pe baza așteptărilor tale este punctul forte al Studio Cavallo.
Sprijinul logistc și de locuințe al colegilor de la Cavallo Studio permite asistentei, dornică să intre într-o nouă
experiență de lucru, să poată începe experiența în Italia în mod pașnic.

CONTRACTUL
Profesionistul interesat să lucreze cu Studio Cavallo STP are garantat toate serviciile profesionale plătte, iar orele
lucrate in plus vor f calculatesi platte (performanța excedentară).

Actvitatea durează cel puțin un an, cu scopul de a aprofunda aspectele mai tehnice ale profesiei prin muncă. Evident,
profesionistul poate decide să contnue contractul și, eventual, să evalueze alte departamente sau alte realități
Rezidențiale.
Profesioniști Studio Cavallo STP lucrează ca partener de muncă independent al companiei. Nu au un număr individual
de TVA, dar îl utlizează pe cel al companiei Studio Cavallo STP.
Remunerația este de aproximatv aproximatv 2.200 / 3.100 lunar, în plus față de soldul anual de proft.
Evident, există o perioadă de instruire concepută pentru a permite profesionistului să obțină o autonomie adecvată în
secție. Cu toate acestea, acest lucru se plătește, cu excepția primelor 5 zile de observare.
Banii primiți în fecare lună prin transfer bancar se numesc „avans în avans”, din care se scad 30 de euro pentru
asigurare (accident, boli profesionale, HIV, covid). Profesioniști sunt asigurați 24 de ore pe zi, 365 de zile pe an.
Fiecare profesionist este înregistrat în mod corespunzător la propria insttuție de securitate socială de referință.
Direcția de securitate socială la care sunt înscriși asistenții medicali este ENPAPI (Organismul Național de Asigurări și
Asistență al Profesiei de Asistență Medicală). Site-ul este www.enpapi.it.
Impapi reprezintă 16% din veniturile pe care profesionistul are datoria să le plătească până în decembrie a anului
următor. Studio Cavallo STP folosește, de asemenea, consultanți care se ocupă de toate problemele, inclusiv
impozitele, care pot f de interes pentru membru.

SOSIREA ÎN ITALIA, TRĂIEREA ÎN ITALIA
Primul interviu are loc de la distanță, următorul în persoană. Acest lucru permite profesionistului, înainte de semnare,
să evalueze propunerea și, pentru Studio Cavallo stp, să evalueze interesul profesionistului.
Asistenții medicali în cauză, înainte de a ajunge în Italia, vor avea deja propunerea defnitvă conform aspirațiilor
personale și profesionale.
Pentru a ajunge în Italia și a completa toate documentele corect, Studio Cavallo STP este disponibil pentru a vă ajuta
prin consultanți instruiți și instruiți în acest sens.
Odată ajuns în Italia, Studio Cavallo STP îl va însoți pe profesionist la domiciliu și ulterior la reședință / departament.
Costul oricărui serviciu documentar și cazare este, în orice caz, convenit înainte de semnarea contractului. Costul este
dedus fe din primul transfer, fe lunar.

REFERINȚE ORGANIZAȚIONALE
Suport ANA în logistca România-Italia
Coordonarea Marco în departamente
Direcții de dialog Maria Teresa
Kata coordonarea generală a documentelor

