Informaţii despre Irlanda
Din ce în ce mai mulţi tineri europeni călătoresc, studiază, muncesc şi trăiesc – şi
se distrează – în ţări din Uniunea Europeană. Această secţiune este menită să îi
ajute pe aceia care vin în Irlanda să acceseze mai uşor şi mai repede informaţiile
online privind viaţa în Irlanda.
Acest pachet de informaţii a fost realizat de Eurodesk Irlanda, care poate fi
contactat la:
Eurodesk Irlanda - Léargas
189-193 Parnell Street, Dublin 1
Tel: 00 353 1 872 2394
eurodesk@leargas.ie
Poţi lua legătura cu orice punct local Eurodesk din Irlanda:
www.eurodesk.ie/contacts.html
•

Călătorie – Informaţii privind călătoria către şi în Irlanda:
www.eurodesk.ie/ireland/irl12.html

•

Viaţa în Irlanda – Informaţii generale despre Irlanda şi sfaturi pentru cei
care se mută în Irlanda: www.eurodesk.ie/ireland/irl1.html

•

Drepturile tale – informaţii despre drepturile tale în Irlanda ca cetăţean
european, angajat, consumator şi dreptul la cetăţenia irlandeză:
www.eurodesk.ie/ireland/irl2.html

•

Cazare – Cazare pe termen scurt şi lung, informaţii despre drepturile şi
obligaţiile tale ca locatar: http://www.eurodesk.ie/ireland/irl3.html

•

Munca in Irlanda – Site-uri generale şi specializate pe recrutare online,
inclusiv secţiune dedicată au-pair: www.eurodesk.ie/ireland/irl3.html

•

Protecţia socială – Servicii de protecţie socială în Irlanda şi condiţii de
rezidenţă pentru acordarea asistenţei sociale în Irlanda:
www.eurodesk.ie/ireland/irl5.html

•

Sănătate – Sistemul public şi privat de sănătate, servicii de maternitate,
informaţii despre spitale şi taxe de spitalizare:
www.eurodesk.ie/ireland/irl6.html

•

Probleme legate de familie – Informaţii despre concediul de
maternitate, alocaţii pentru copii, declararea şi înregistrarea naşterii
copilului şi îngrijirea copilului: www.eurodesk.ie/ireland/irl7.html

•

Educaţie – Nivel preşcolar, primar, secundar şi terţiar; învăţarea limbii
engleze în Irlanda: www.eurodesk.ie/ireland/irl8.html

•

Recunoaşterea calificărilor – Recunoaşterea diplomelor şi calificărilor
obţinute în străinătate: www.eurodesk.ie/ireland/irl9.html

•

Distracţie – Ce să faci când nu munceşti sau studiezi:
www.eurodesk.ie/ireland/irl13.html

•

Dacă ceva nu merge bine... – Cu cine să iei legătura în caz de urgenţă:
www.eurodesk.ie/ireland/irl11.html

•

Link-uri utile – Portaluri şi site-uri cu informaţii pentru tineri şi imigranţi:
www.eurodesk.ie/ireland/irl10.html

