
 

 

  

SSEERRVVIIZZIIOO  CCIIVVIILLEE  NNAAZZIIOONNAALLEE  

IIll  1188  ggeennnnaaiioo  uu..ss..  iill  SSoouutthh  LLaanndd,,  nneellll’’aammbbiittoo  ddeellllaa  pprreesseennttaazziioonnee  ddeeii  pprrooggeettttii  ddii  

sseerrvviizziioo  cciivviillee  nnaazziioonnaallee,,  hhaa  ttrraassmmeessssoo  aallllaa  RReeggiioonnee  CCaammppaanniiaa  llaa  sseegguueennttee  

pprrooggrraammmmaazziioonnee::    

““CCoonnttrrooccoorrrreennttee””  sseettttoorree  aammbbiieennttee  ––  aarreeaa::  pprreevveennzziioonnee  ee  mmoonniittoorraaggggiioo  

iinnqquuiinnaammeennttoo  ddeellllee  aaccqquuee,,  ddaa  rreeaalliizzzzaarree  iinn  1122  mmeessii  ccoonn  ll’’aassssuunnzziioonnee  ddii  1122  

ooppeerraattoorrii  vvoolloonnttaarrii;;  

““AA  ssccuuoollaa  ddaall  pprrooffeessssoorr  AAuugguussttuuss””  sseettttoorree  pprrootteezziioonnee  cciivviillee  ––  aarreeee::  ddiiffffuussiioonnee  

ddeellllaa  ccoonnoosscceennzzaa  ee  ddeellllaa  ccuullttuurraa  ddeellllaa  pprrootteezziioonnee  cciivviillee  --  aattttiivviittàà  dd''iinnffoorrmmaazziioonnee  

aallllaa  ppooppoollaazziioonnee  --  ggeessttiioonnee  ddeellllee  eemmeerrggeennzzee,,  ddaa  rreeaalliizzzzaarree  iinn  1100  mmeessii  ccoonn  

ll’’aassssuunnzziioonnee  ddii  66  ooppeerraattoorrii  vvoolloonnttaarrii;;  

““GGiirroottoonnddoo””  --  sseettttoorree  aassssiisstteennzzaa  ––  aarreeee::  aadduullttii  ee  tteerrzzaa  eettàà  iinn  ccoonnddiizziioonnii  ddii  

ddiissaaggiioo  --  mmiinnoorrii  ee  ggiioovvaannii  iinn  ccoonnddiizziioonnee  ddii  ddiissaaggiioo  oo  ddii  eesscclluussiioonnee  ssoocciiaallee,,  ddaa  

rreeaalliizzzzaarree  iinn  1122  mmeessii  ccoonn  ll’’aassssuunnzziioonnee  ddii  88  ooppeerraattoorrii  vvoolloonnttaarrii..  

SSee  ii  ttrree  pprrooggeettttii,,  iinn  ffaassee  ddii  vvaalluuttaazziioonnee  iinn  RReeggiioonnee,,  ssaarraannnnoo  ttuuttttii  aapppprroovvaattii  nneeii  

pprroossssiimmii  mmeessii  ((iill  bbaannddoo  èè  pprreevviissttoo  ppeerr  iill  mmeessee  ddii  aaggoossttoo  22001199))  iill  SSoouutthh  LLaanndd  

ppoottrràà  aassssuummeerree  iinn  sseerrvviizziioo  bbeenn  2266  ooppeerraattoorrii  vvoolloonnttaarrii..  

SSaarraannnnoo  ffaavvoorriittii,,  ccoommee  pprreevviissttoo  ddaallllaa  vviiggeennttee  nnoorrmmaattiivvaa,,  qquueeii  ggiioovvaannii  cchhee  

ssvvoollggoonnoo  aattttiivviittàà  ddii  vvoolloonnttaarriiaattoo  iinn  ggeenneerraallee  ee  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  pprreessssoo  

ll’’AAssssoocciiaazziioonnee  cchhee  hhaa  pprrooppoossttoo  ii  pprrooggeettttii..  

 

 

SSEERRVVIIZZIIOO  CCIIVVIILLEE  UUNNIIVVEERRSSAALLEE  

IIll  33  ddiicceemmbbrree  22001188  iill  SSoouutthh  LLaanndd,,  nneellll’’aammbbiittoo  ddeellllaa  nnuuoovvaa  nnoorrmmaattiivvaa  ddii  sseerrvviizziioo  

cciivviillee  uunniivveerrssaallee,,  hhaa  ppeerrffeezziioonnaattoo  ttuuttttaa  llaa  pprroocceedduurraa  ppeerr  ll’’aaccccrreeddiittoo  pprreessssoo  iill  

DDiippaarrttiimmeennttoo  ddeellllaa  ggiioovveennttùù  ee  ddeell  sseerrvviizziioo  cciivviillee,,  cchhee  èè  dduurraattaa  qquuaassii  sseeii  mmeessii  ddii  

dduurroo  llaavvoorroo  ee  cchhee  hhaa  vviissttoo  iimmppeeggnnaattii,,  oollttrree  aall  pprreessiiddeennttee  SSiillvviioo  CCaammmmaarroottaa,,  iill  

sseeggrreettaarriioo  ggeenneerraallee  GGiiuusseeppppee  MMaaiioorraannoo..  

SSoonnoo  ssttaattii  ccooiinnvvoollttii  nneellllaa  pprroocceedduurraa  ddii  aaccccrreeddiittoo,,  ssoottttoossccrriivveennddoo  uunn  ppaattttoo  ddii  

ccoollllaabboorraazziioonnee,,  ii  sseegguueennttii  eennttii  ee  aassssoocciiaazziioonnii::    

eennttee  ccaappooffiillaa  SSoouutthh  LLaanndd  ee  66  ((sseeii))  eennttii  ddii  aaccccoogglliieennzzaa,,  cchhee  ssoonnoo  iill  CCoommuunnee  ddii  

GGiiffffoonnii  VVaallllee  PPiiaannaa,,  ll’’EEnnttee  AAuuttoonnoommoo  GGiiffffoonnii  FFiillmm  FFeessttiivvaall,,  llaa  FFoonnddaazziioonnee  GGiiffffoonnii,,  

ll’’AAbbbbrraacccciioo,,  iill  GGaabbbbiiaannoo  ee  ii  VViiggiillii  ddii  pprrootteezziioonnee  cciivviillee  rreeggiioonnaallee,,    ccoonn  nn°°  8888  

((oottttaannttoottttoo))  sseeddii  ddiissppoonniibbiillii  ee  1166  ((sseeddiiccii))  ffiigguurree  pprrooffeessssiioonnaallii    iimmppeeggnnaattee  

nneellll’’oorrggaanniizzzzaazziioonnee,,  ffoorrmmaazziioonnee  ee  ggeessttiioonnee..  

EEnnttrroo  112200  ggiioorrnnii  ee  pprreecciissaammeennttee  iill  66  ggiiuuggnnoo  22001199  ((ccoommee  pprreeaannnnuunncciiaattoo  ddaall  

DDiippaarrttiimmeennttoo))  ssii  aavvrràà  ll’’eessiittoo  ddeeffiinniittiivvoo  ssuullll’’aaccccrreeddiittaammeennttoo..  

LLaa  pprroossssiimmaa  pprrooggeettttaazziioonnee,,  qquuiinnddii,,  ssaarràà  ffaattttaa  iinn  ccoollllaabboorraazziioonnee  ttrraa  ii  77  ((sseettttee))  eennttii  

aassssoocciiaattii  ppeerr  ffaavvoorriirree  ll’’iinnggrreessssoo  ddeeii  ggiioovvaannii  nneell  mmoonnddoo  ddeellllaa  ssoolliiddaarriieettàà,,  nneellllaa  

cciittttaaddiinnaannzzaa  aattttiivvaa  ee  nneell  sseerrvviirree  llaa  NNaazziioonnee  sseennzzaa  llee  aarrmmii..   

  


