
Служба підтримки
іммігрантів,
емігрантів і

біженців (SAIER)



Asociación de Ayuda Mútua de Inmigrantes en Cataluña
(AMIC).
Asociación para la Orientación, Formación e Inserción de
Trabajadores Extranjeros (CITE).
Consorcio para la Normalización Lingüística (CPNL).
Cruz Roja de Barcelona.
Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB).

SAIER - це муніципальна служба, яка пропонує інформацію та
поради щодо імміграції, міжнародного захисту, еміграції та
добровільного повернення всім, хто проживає в місті Барселона.

Mерія Барселони ділить управління цією безкоштовною державною
послугою з декількома спеціалізованими структурами:

ЩО ЦЕ?

Для звернення по допомогу в SAIER необхідно записатися на
прийом на сайті https://ajuntament.barcelona.cat/cita/saier. Прийом
здійснюється по телефону в призначений час. Відвідувати офіс
особисто не потрібно.

Якщо ви потрапили в надзвичайну життєву ситуацію та потребуєте
соціальної, юридичної чи іншої допомоги та не можете чекати
прийому, ви можете звернутися до офісу SAIER за адресою carrer
Tarragona, 141* з понеділка по четвер з 9:00 до 13:00 і в п’ятницю з
10:30 до 13:00, де розглянуть вашу справу.
*Див. розділ «Як дістатися?».

У разі необхідності особи, які перебувають в Іспанії менше двох
років, можуть розраховувати на послуги перекладача під час
першого відвідування.

ЯК СКОРИСТАТИСЯ ПОСЛУГАМИ SAIER?



СЛУЖБА ПЕРШОГО НАДАННЯ ПРИТУЛКУ

СЛУЖБА СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ

Інформація про послуги SAIER і запис на прийом в
спеціалізовані служби, описані далі.
Надання основної інформації щодо імміграції, еміграції та
міжнародного захисту.
Інформація та направлення до інших служб міста, асоціацій,
організацій і мереж територіальних громад.

Соціальна допомога для новоприбулих, проживаючих у
Барселоні:
Керування включенням до Державної програми прийому
біженців, що проживають у провінції Барселона.

під керівництвом Червоного Хреста.

Якщо людина проживає в Барселоні більше двох років, за
допомогою необхідно звернутися до соціальних служб,
зателефонувавши на номер 900 922 357.

СЛУЖБА ЮРИДИЧНИХ КОНСУЛЬТАЦІЙ З
МІЖНАРОДНОГО ЗАХИСТУ

Консультації та ведення справ, пов’язаних із
міжнародним захистом.
Підготовка до співбесіди щодо особистої
ситуації, яка є підставою запиту на
міжнародний захист.
Консультування та ведення справи у випадку
відмови в наданні притулку.



КОНСУЛЬТАЦІЙНІ ПОСЛУГИ ЗА КОРДОНОМ

Інформація про правову ситуацію та права іноземців
(легальне та нелегальне перебування, ордер на видворення).
Консультації та оформлення документів, необхідних
іноземцям:

дозволи на проживання та роботу;
тимчасове перебування та перебування у зв’язку з
навчанням;
возз’єднання сім’ї;
поновлення чи внесення змін до ідентифікаційного номера
іноземця (NIE);
дозвіл на проживання для членів сім’ї громадян країн ЄС.

Консультації та ведення справ по повторному розгляду та
адміністративним оскарженням.
Консультації та ведення справ по набуттю іспанського
громадянства.
Скасування судимостей.
Загальні рекомендації з питань, пов’язаних з імміграцією:

під керівництвом організацій CITE та ICAB.

Трудова діяльність (трудові права залежать від
імміграційного статусу).
Сім’я (розлучення, батьківство, опіка над дітьми, шлюб,
жорстоке поводження).
Оренда (зловживання, виселення, строк дії договору,
суборенда).

ПОСЛУГА З ДОБРОВІЛЬНОГО ПОВЕРНЕННЯ

Інформація та консультації щодо повернення до
країни походження, програми та офіційна допомога.
Підтримка в процедурах і керування звітами.



КОНСУЛЬТАЦІЙНІ ПОСЛУГИ З ВИЗНАННЯ
ДИПЛОМІВ, НАВЧАННЯ ТА ПОШУКУ
РОБОТИ

Інформація про навчально-трудову інтеграцію.
Консультації з питань навчання.
Рекомендації щодо трудової інтеграції.
Нострифікація та підтвердження дипломів (університетських
і неуніверситетських).
Підтвердження професійних навичок.

під керівництвом AMIC.

ПОСЛУГА З ІНФОРМУВАННЯ ТА
ЗАРАХУВАННЯ НА КУРСИ КАТАЛОНСЬКОЇ
МОВИ

Інформація для вивчення каталонської мови.
Пропозиція курсів каталонської мови (рівні: початковий, B1 і
B2).

під керівництвом CPNL.

Щоб отримати інформацію про курси каталонської мови, ви можете
записатися на прийом, зателефонувавши на номер 933 428 080 з
понеділка по четвер з 9:00 до 14:30 та з 16:00 до 18:00 і в п’ятницю
з 9:00 до 14:30.

СЛУЖБА ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ

Інформаційна та психосоціальна допомога.
Індивідуальна та сімейна психологічна підтримка.
Направлення до інших спеціалізованих служб міста.



ЯК ТУДИ ДІСТАТИСЯ?

C/ Tarragona, 141
08014, Barcelona

 
Метро: 
Tarragona, L3
Sants-Estació, L5
Pl. Espanya, L1
Rodalies RENFE: 
Sants Estació
FGC: 
Plaça Espanya
Автобуси: 
109, D40, H10, V7 та інші.

SAIER
Служба підтримки іммігрантів, емігрантів і
біженців (SAIER)

Для запису на прийом до служби:
https://ajuntament.barcelona.cat/cita/saier
Для коротких консультацій і професійної
координації:
Тел.: 931 532 800 / 932 562 700 / 932 563 800 
E-mail: saierinfo@bcn.cat

ЯК ЗВ’ЯЗАТИСЯ?

SAIER
C/ Tarragona, 141

 Plaça 
 d'Espanya

Tarragona
L3

 Sants
Estació

З огляду на COVID-19 особистий прийом проводиться лише для осіб,
які потрапили в надзвичайну ситуацію та потребують соціальної та/
або юридичної допомоги.



barcelona.cat/saier

https://ajuntament.barcelona.cat/novaciutadania/es/servicio-de-atencion-inmigrantes-emigrantes-y-refugiados-saier

