Toscana solidarǎ: ajutoare din partea Regiunii
Toscana familiilor cu fii minori dizabilitați
Legea Regiunea Toscana nr. 73/2018
Regiunea Toscana a decis sǎ ajute familiile cu fii minori dizabilitați cu o contribuție anualǎ de
700,00 de euro pentru fiecare minor dizabilitat în cazul unei stǎri de handicap grav stabilit de
articolul 3, alineatul 3 din legea din 5 februarie 1992, nr. 104 (Legea-cadru pentru asistențǎ,
integrarea socialǎ și drepturile persoanelor handicapate). În scopul acordǎrii contribuției e
considerat minor și fiul care împlinește optusprezece ani de vârstǎ în anul de referințǎ a contribuției.

Cererea puate fi prezentatǎ de mama sau tatǎl minorului dizabil, sau de cǎtre cine are autoritatea
pǎrintescǎ , indifendent de sarcina fiscalǎ, atâta timp cât pǎrintele face parte din același nucleu
familiar pentru care este cerutǎ contribuția.
Atât pǎrintele cât și fiul minor cu dizabilitǎți trebuie sǎ aibǎ reședința în Toscana, în mod
continuativ de cel puțin douǎzeci și patru de luni, în structurile care nu sunt ocupate ilegal, începând
cu data de 1° ianuarie a anului de referințǎ a contribuției.

Atât pǎrintele care prezintǎ cererea cât și fiul minor cu dizabilitǎți trebuie sǎ facǎ parte din același
nucleu familiar cu o valoare indicǎtoare a situației economice echivalente (ISEE) care sǎ nu
depǎșeascǎ valorea de euro 29.999,00.

În plus pǎrintele care depune cererea nu trebuie sǎ aibǎ pedepse cu hotǎrâre definitivǎ pentru
infracțiuni de asociere de tip mafios, reciclarea și utilizarea banilor, a bunurilor sau alte utilitǎți de
origine ilicitǎ menționate la articolele 416 bis, 648 bis și 648 ter din codul penal.
Modulo richiesta (102.71 KB) Formular de cerere
Modulo privacy (83.11 KB) Formular de confidențialitate

Unde se prezintǎ cererea
Cererile trebuiesc prezentate la Sportello polifunzionale pânǎ în data de 30 iunie a fiecǎrui an de
referințǎ a contribuției.
Este necesar anexare:
- copia ISEE valabilǎ
- copia documentului de identitate a solicitantului
- dacǎ este strǎin, anexare și permisul/cartea de ședere
- certificatul L. 104/1992 relativ al minorului
colegamentul cu pagina web de la RegiuneaToscana "Toscana solidale"

