2. DIREITOS SOCIAIS
Medimmigrant luta pelo direito à assistencia
social para as pessoas que, devido a sua doença,
não podem regressar ao pais de origem.
A asbl vota em favor do direito ao emprego para
as pessoas que estejam regularizadas por uma
temporada defenida por razões medicais e em
favor de uma indemenização em caso de acidente
de trabalho.
Entre outros, a asbl pede para se considerarem as
condições de vida dos doentes em estadia ilegal
ou precaria sobre o plano da ajuda psicosocial,
de solideriedade…
3. ESTADIA POR RAZOES DE SAÚDE
A partir do estado de saúde do interessado, a
medimmigrant quer orienta-lo numa perspectiva
de estadia consciente e realista na Bélgica, no
pais de origem ou num pais terceiro aonde ele
esteja autorizado a permanecer.
Esta orientação tem um valor essencialmente
informativo; neste contexto, medimmigrant não
efectua nenhum pedido de estadia.
Com estes objectivos, a medimmigrant procura
conseguir uma adaptação da lei e dos
processos de estadia e pede a criação de um
banco de dados europeu sobre a disponibilidade
e o acesso ao tratamento ou medicamentos
necessários.

MEIS INFORMACOES

1. ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE
A lei dos CPAS e o artigo real do 12-12-1996
consacram o direito a <ajuda medical urgente>
para as pessoas em estadia illegal que não tem a
possibilidade de pagar as suas proprias despesas
de saúde.
Medimmigrant luta por uma melhor aplicação do
A.R. sobre a ajuda medical urgente e esforça-se
por informar as pessoas competentes da
existencia destas leis. A asbl indica ás pessoas
em estadia precária, o tipo de tratamentos aos
quais eles podem ter acesso em função da sua
situação.

PAGINA WEB
www.medimmigrant.be encontrará na nossa
pagina internet todo o tipo de informações
detalhadas (em françes e flamengo)
→
→
→
→
→
→
→
→

direitos e procedimentos
legislação e jurisprudencia
atestados e formulários
estudos
proposições politicas
actualidades
publicações
…

Med

PUBLICACOES
V.U. Didier Vanderslycke, p/a Medimmigrant-Gaucheretstraat 164 – 1030 Brussel

A ajuda individual e o funcionamento
estrutural de medimmigrant concentram-se
sobre 3 temas pricipais :

As publicações seguintes podem ser
telecarregadas gratuitamente a partir da nossa
página :
→ PANFLETOS: em françês ou em
neerlandês.
Recapitulativo esquemático e detalhado
sobre os servicos de saúde e os criterios
de estadia.
→ PROSPECTOS: en françês, neerlandês,
inglês, alemão, espanhol, russo, e árabe.
Ajuda medical urgente aos estrangeiros
em estadia ilegal
Gravidez, parto e cuidados post-parto
O seguro de doenca para as pessoas em
estadia ilegal
A obtenção (ou conservação) do direito a
estadia por razões medicais
Visa medical e enquadramento
Medimmigrant: prospecto de
apresentacção

MEDIMMIGRANT vzw
GAUCHERETSTRAAT 164
1030 BRUXELLES
TEL.: 02/274.14.33/34
FAX: 02/274.14.48
E-MAIL: info@medimmigrant.be
WEB: www.medimmigrant.be
FORTIS : 001-2389649-33
PERMANENCIA TELEFONICA:
Segunda-feira: 10h-13h
Terça-feira: 14h-18h
Sexta-feira: 10h-13h

Com o suporte da comissão comunitaria comum e da
comissão comunitaria flamenga

A ASBL MEDIMMIGRANT

PUBLICO ALVO

FUNCIONAMENTO ESTRUTURAL

A asbl (associação sem fins lucrativos) dirige-se ao
publico seguinte :

A Medimmigrant tenta encontrar soluções a
problemas estruturais, muitas vezes no quadro
de iniciativas de colaboração.

Quer assegurar o acesso aos serviços de
saúde a pessoas em estadia ilegal ou
precária afim de lhes permitir de levar uma
vida digna desse nome.
A

associação

tem

como

objectivo,

implementar o direito aos serviços de
saúde para estas pessoas na legislação e
a viabilizar este direito de uma maneira

→ Estrangeiros em estadia ilegal: pessoas que
não dispõe de uma autorização valida de estadia
na Bélgica. P ex: pedido de asilo, clandestinos…
→ Estrangeiros em estadia precária: pessoas
que dispõe de uma autorização provisoria, mas que
se encontram em situação de estadia desfavorável
e pouco clara do ponto de vista juridico. P ex :
refugiados,estudantes,reinseridos familiares...

AJUDA INDIVIDUAL

CODIGO ETICO

Durante as permanencias telefonicas, a asbl
responde as questões sobre :

A Medimigrant respeita um codigo etico quando
ajuda as pessoas em estadia ilegal ou precaria.
Para meis informacoes, ver:
www.medimmigrant.be

concreta a nivel dos serviços, instituções e
estruturas sociais.
Por

outro

lado,

a

associacão

MEDIMMIGRANT luta por uma politica de

→ os problemas medicais de pessoas em estadia
ilegal ou precária;
→ os problemas de estadia destas pessoas em
caso de doença (grave).

imigracão e dos estrangeiros que leve em
conta as necessidades de saúde dos

Dado que a asbl funciona essencialemente através
da permanencia telefonica, só é possivel marcar
visita no escritorio em caso exceptional.

interessados. Partindo do estado de saúde,
medimigrant quer orientar os interessados
numa perspectiva de estadia consciente
e realista na Belgica, no pais de origem ou
num pais terceiro no qual eles estejam
aurorizados a permanecer.

E organizada uma comissão a varios níveis, com
o objectivo de defender a situação juridica e as
condições de vida dos estrangeiros doentes em
estadia ilegal ou precária. A asbl procura incitar
os responsáveis a se debrussarem sobre estes
problemas. Ela procura aumentar a tolerancia
da sociedade para com este grupo social.

Mais do que fornecer informações, a asbl pode
igualmente intervir de maneira concreta, por
exemplo facilitando o acesso aos servicos de
saúde.
Tratando-se de uma ajuda individual, a associação
dirige-se especificamente aos habitantes e ás
organizações da região de Bruxelles-capitale.

Sim !

Dê-mos
a
oportunidade a cada um de
ser tratado com dignidade !

