
ემიგანტთა,
იმიგრანტთა და
ლტოლვილთა

მომსახურეობის
ცენტრი (SAIER)



Associació d’Ajuda Mútua d’Immigrants a Catalunya (AMIC).
Associació per a l'Orientació, Formació i Inserció dels
Treballadors Estrangers (CITE).
Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL).
Creu Roja de Barcelona.
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB).

SAIER საიერი არის მუნიციპალური სამსახური, რომელიც
გთავაზობთ როგორც ინფორმაციას ასევე რჩევებს იმიგრაციის,
საერთაშორისო დაცვის, ემიგრაციისა და ნებაყოფლობით
სამშობლოში დაბრუნების შესახებ, რომელიც გათვალისწინებულია
ქალაქ ბარსელონაში მცხოვრებთათვის.

ბარსელონას საკრებულო ახდენს გადანაწილებას უფასო
სპეციალიზებულ, საზოგადოებრივი მომსახურების ორგანიზებას
სხვადასხვა სერვისებზე.

რას წარმოადგენს საიერი SAIER?

საიერში ინფორმაციის მისაღებად დანიშნეთ ვიზიტი შემდეგ ვებ
გვერდზე: https://ajuntament.barcelona.cat/cita/saier თქვენს მიერ
დანიშნული ვიზიტი განხორციელდება ტელეფონის საშუალებით,
თქვენს მიერ მითითებული თარიღიდან. ოფისში პირადი დასწრება
არ წარმოადგენს აუცილებლობას.

თუ თქვენ იმყოფებით სოციალური ან იურიდიული
თვალსაზრისით საგანგებო ან სხვა მოწყვლადობის
მდგომარეობაში და ვერ დაელოდებით ვიზიტს, ამისათვის უნდა
მიბრძანდეთ ოფისში, რათა მოხდეს თქვენი მდგომარეობის
შეფასება. ოფისის მისამართია: ტარაგონას ქუჩა N 141, სამუშაო
საათების გათვალისწინებით, ორშაბათიდან ხუთშაბათის
ჩათვლით 9:00 საათიდან 13:00 საათამდე და პარასკევს 10:30 დან
13:00 საათამდე. 
*იხილეთ სექცია "როგორ მივიდეთ?". 

ადამიანებს, რომლებიც ორ წელზე ნაკლებია რაც იმყოფებიან
ესპანეთში, პირველი ვიზიტების განმავლობაში აქვთ უფლება
ჰყავდეს თარჯიმანი, თუ ამის საჭიროება იქნება.

როგორ მივიღო მომსახურეობა საიერში?



პირველი შეხვედრა

სოციალური მომსახურეობა

ინფორმაცია საიერის მომსახურეობის შესახებ.
საიერის მომსახურეობისა და სპეციალიზებულ სერვისებთან
შეხვედრების დაგეგმვასთან დაკავშირებით ქვემოთ
მოცემულია ინფორმაცია.
ძირითადი ინფორმაცია ემიგრაციის, იმიგრაციისა და
საერთაშორისო დაცვის შესახებ.
ინფორმაცია და მითითებები ქალაქის სხვადასხვა
მომსახურეობასთან ასოციაციებთან, ორგანიზაციებთან და
ტერიტორიაზე სხვა მონაწილე გაერთიანებებთან.

სოციალური მომსახურეობა ქალაქ ბარსელონაში მცხოვრები
ახალჩამოსულთათვის.
 ორგანიზება სახელმწიფო პროგრამაში შესვლაზე,
ბარსელონას პროვინციაში მცხოვრებ ლტოლვილთათვის.

წითელი ჯვარი უზრუნველყოფს:

ადამიანი, რომელიც ორ წელზე მეტია ცხოვრობს ბარსელონაში,
შეუძლია დახმარება მოითხოვოს სოციალური უზრუნველყოფის
სამსახურიდან. დარეკეთ ტელეფონზე 900 922 357.

საერთაშორისო დაცვასთან დაკავშირებული
რჩევები და მათი დამუშავება.
ინტერვიუს მომზადება პირადი შემთხვევის
შესახებ, რამაც გამოიწვია საერთაშორისო
დაცვის მოთხოვნა.
საერთაშორისო დაცვის მოთხოვნაზე
უარყოფითი პასუხის შემთხვევაში რჩევები
და შემდგომი პროცედურები.

იურიდიული საკონსულტაციო მომსახურება
საერთაშორისო დაცვის შესახებ



მომსახურება ნებაყოფლობით სამშობლოში
დაბრუნების მსურველთათვის

ინფორმაცია და რჩევა წარმოშობის ქვეყანაში
დაბრუნების, ოფიციალური პროგრამებისა და
ამ მხრივ დახმარების შესახებ. 
ორგანიზება და პროცედურის მომზადება.

ინფორმაცია ემიგრანტის სამართლებრივი მდგომარეობისა
და უფლებების შესახებ (რეგულაცია, არარეგულარული
მდგომარეობა, გაძევების ბრძანება).
ემიგრაციასთან დაკავშირებული საბუთები, ამ
მიმართულებით რჩევა და მათი დამუშავება:

ბინადრობისა და მუშაობის ნებართვები. 
დროებითი ან სასწავლო მიზნით ბინადრობა.
ოჯახის წევრის შემოერთება. 
NIE ნიეს განახლება ან შეცვლა.
საზოგადოებრივი რეჟიმი. 

საკონსულტაციო და საჩივრების, აგრეთვე სადავო
ადმინისტრაციული საჩივრების განხილვა.
რჩევა და ორიენტაცია ესპანეთის მოქალაქეობის მისაღებად.
სისხლის სამართლისა და პოლიციაში ჩანაწერების გაუქმება.
ზოგადი მითითებები, უფლებები საემიგრაციო შემთხვევით
საკითხებზე:

CITE სიტე და ICAB იკაბ-ი განაგებს:

საკონსულტაციო მომსახურება საემიგრაციოში

სამსახური (შრომითი უფლებები, რომლებიც
დამოკიდებულია საემიგრაციო სტატუსზე).
ოჯახი (განქორწინება, მშობლობა, მეურვეობა, ქორწინება,
ძალადობა).
გაქირავება (შეურაცხმყოფელი ქმედებები, გამოსახლება,
ხელშეკრულების ხანგრძლივობა, ხელმეორედ გაქირავება). 



კატალანური კურსების საინფორმაციო
მომსახურება და რეგისტრაცია

ინფორმაცია კატალანური ენის შესასწავლად.
კატალანური ენის კურსის შეთავაზება (დონე: საწყისი, B1 და
B2).

CPNL ცპნლ განაგებს:

კატალანური კურსების შესახებ ინფორმაციის მისაღებად დარეკეთ
ტელეფონზე 933 428 080 ორშაბათიდან ხუთშაბათის ჩათვლით 9
დან 14:30 საათამდე და 16:00 დან 18:00 მდე და პარასკევს 9:00 დან
14:00 მდე.

ინფორმაცია სასწავლო კურსების, სამუშაოს შესახებ.
რჩევები სასწავლო კურსების შესახებ.
სამუშაო განთავსების მიმართულებით ორიენტაცია.
დიპლომის ჰომოლოგაცია და დამოწმება (უნივერსიტეტის,
ინსტიტუტის თუ პროფესიული).
პროფესიული უნარების აღიარება, ვალიდურობა.

AMIC ამიკ-ი განაგებს.

ჰომოლოგაციის, სასწავლო კურსებისა და
სამუშაოს ძებნის საკონსულტაციო
მომსახურება

ფსიქოლოგიური მომსახურეობა

ფსიქოსოციალური მომსახურეობა და ინფორმაცია.
ფსიქოლოგიური დახმარება, როგორც ინდივიდუალური
ასევე ოჯახური.
დერივაცია ქალაქის სხვადასხვა სპეციალიზებულ
რესურსებზე.



როგორ მივიდეთ?

ტარაგონას ქუჩა N 141 
ბარსელონა.
ინდექსი: 08014

 
მეტრო: 
ტარაგონა მე-3 ხაზი L3
სანტს ესტასიონ, მე-5 ხაზი
L5
პლასა ესპანია, 1 პირველი
ხაზი L1
მატარებელი რენფე: 
სანტს ესტასიონ
მატარებელი ფეროკარილეს:
პლასა ესპანია
ავტობუსები: 
109, D40, H10, V7 და სხვები...

SAIER
ემიგანტთა, იმიგრანტთა და ლტოლვილთა
მომსახურეობის ცენტრი.

როგორ დანიშნოთ ვიზიტი:
https://ajuntament.barcelona.cat/cita/saier
მოკლე კონსულტაცია და კოორდინაცია
პროფესიონალთან:
T. 931 532 800 / 932 562 700 / 932 563 800 
E-mail: saierinfo@bcn.cat

როგორ დაგვიკავშირდეთ

SAIER
C/ Tarragona, 141

 Plaça 
 d'Espanya

Tarragona
L3

 Sants
Estació

კოვიდ 19 -ის გამო პირდაპირი შეხვედრითი მომსახურეობა
ხელმისაწვდომია, მხოლოდ სოციალური ან იურიდიული საგანგებო
მდგომარეობის შემთხვევაში.



barcelona.cat/saier

https://ajuntament.barcelona.cat/novaciutadania/ca/servei-datencio-immigrants-emigrants-i-refugiats-saier

