Посібник для
переміщених осіб
Віторія-Гастейс

У цьому посібнику ви знайдете інформацію про послуги та процедури оформлення
документів у місті Віторія-Гастейс, доступні для переміщених осіб з України.

Про нас
EUTSI Ukrania

Географічне товариство La Exploradora (“Sociedad Geográfica La Exploradora”) - це
неприбуткова асоціація, яка займається популяризацією географічних знань. У відповідь на
гуманітарну кризу, спричинену війною в Україні через вторгнення Росії асоціація створила
платформу “Eutsi Ukrania” - робочу групу людей, відданих душею і тілом допомагати тим,
чиї домівки були зруйновані. З моменту створення на початку березня 2022 року Eutsi Ukrania здійснила перевезення і знайшла житло для понад сотні українських біженців. Також
була створена мережа волонтерів, які допомагають переміщеним особам з медичними,
юридичними питаннями, а також психологічно. Щоб полегшити цю роботу, був підготований
цей посібник, який має на меті стати вичерпним посібником для покращення надання
допомоги сотням українців, які вже прибули до нашого міста Віторія-Гастейс. Від імені Eutsi
Ukrania сподіваємося, що ця ініціатива дещо полегшить ваше перебування тут.
Мігель Ґутьєррес-Ґарітано.
Президент географічного товариства La Exploradora.

Партнери

Соціально-культурна асоціація розвитку співпраці Україна-Країна Басків
(Asociación Socio - Cultural y de Cooperación al Desarrollo Ucrania - Euskadi)
www.ucraniaeuskadi.com
З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, Соціально-культурна асоціація
розвитку співпраці Україна-Країна Басків відіграє активну та ключову роль в організації
гуманітарної допомоги до України. Ми збираємо та надсилаємо необхідні матеріали до
логістичних центрів та мерій, з якими у нас налагоджена співпраця в Україні, які в свою чергу
розвозять та розподіляють отриману допомогу серед найбільш постраждалих міст. Водночас
Асоціація надає інформаційну допомогу та підтримку українцям, які нещодавно прибули до
Країни Басків, організовуючи та співпрацюючи в організації міжкультурних зустрічей, мовних
занять та інших інтерактивних заходів, тим самим сприяючи інтеграції українок та українців у
баскське суспільство.
Асоціація співпрацює з Eutsi Ukrania для перекладу цього посібника, який слугуватиме
довідковим матеріалом з питань прийому в Країні Басків. Асоціація також співпрацюватиме
в наступних оновленнях цього посібника та його адаптації також для провінцій Біская та
Гіпускоа.
Найновішу версію посібника можна знайти на веб-сайті
www.eutsiukrania.com

Довідкові номери телефонів:

URGENCIAS (Швидка допомога) - Цілодобово
·· Servicio Municipal de Urgencias Sociales
(Муніципальна служба надзвичайних соціальних ситуацій)
945 13 44 44
·· Emergencias (Надзвичайні ситуації)
112
·· CEAR Acogida Emergencia Araba
(CEAR Прийом та невідкладна допомога в провінції Араба)
679 05 19 32
Інші контактні дані:
·· Ayuntamiento de Vitoria- Gasteiz (Міська рада м. Віторія-Гастейс)
945 16 16 16
·· Comisaría del Cuerpo Nacional de la Policía (Відділ Національної поліції)
945 20 96 33 /945 20 96 42
·· Gobierno Vasco (Уряд Країни Басків)
945 01 80 00
·· CEAR Euskadi
945 26 68 05
·· Cruz Roja (Червоний Хрест)(Щодня з 9:00 до 22:00)
945 22 22 22
·· ZEHAR Errefuxiatuekin
688 81 30 06

Авторство: EUTSI Ukrania. www.eutsiukrania.com
Переклад:
Euskera: Manex Agirre Arriolabengoa
Українська: Asociación Ucrania-Euskadi. www.ucraniaeuskadi.com
Дизайн та макетування: ÓNIMA. onimabranding.com
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1.1. Реєстрація в реєстрі про місце проживання

ДЛЯ КОГО

ПРО ЩО ЙДЕТЬСЯ

Усі особи, які проживають в Іспанії, зобов’язані зареєструватися у населеному
пункті за місцем свого постійного проживання.
Реєстрація в реєстрі жителів за місцем проживання є необхідною умовою для
доступу до інших послуг, зокрема:
·· Доступ до шкільного навчання для неповнолітніх.
·· Доступ до соціальних служб населеного пункту, в якому ви проживаєте
·· Можливість запиту соціальної та фінансової допомоги.
·· Доступ до медичного забезпечення Країни Басків.
·· Реєстрація також служить для підтвердження періоду протягом якого особа
проживала в Іспанії та в автономній спільноті Країни Басків.
Для людей, які постійно проживають в конкретному населеному пункті.
Запит на реєстрацію неповнолітніх, які не досягли 18 років, має бути поданий
матір’ю, батьком або опікуном. У випадку якщо таку умову виконати неможливо,
буде достатньо, щоб особа, яка здійснює запит, була тією самою особою, яка
подала запит про тимчасовий захист (див. пункт 2.1).
Ідентифікаційні документи:
·· Паспорт.
·· Документ, виданий Головним управлінням поліції при оформленні тимчасового
захисту. Достатньо буде корінця, що містить ідентифікаційний номер іноземця
(NIE), який вам видали під час подання запиту на тимчасовий захист.

ДОКУМЕНТИ

·· При відсутності будь-якого документу з перерахованих вище, будь-які інші
документи, що підтверджують особу.
Якщо неповнолітній буде зареєстрований лише з одним з батьків чи відповідальною
особою, необхідно також подати “Відповідальну декларацію одного з батьків
чи відповідальної особи” (“Declaración responsable de progenitor o persona
responsable”) відповідно до офіційного бланку, який можна отримати у офісах
муніципальних установ.
Документи на житло:
1. У разі передачі житла у користування або договору за нульовою вартістю
особа, яка передає житло у користування, повинна надати:
·· Документ, що посвідчує особу.
·· Право користування житлом (письмовий дозвіл чи договір про оренду).
·· Заява про передачу житла в оренду (договір за нульовою вартістю), якщо не
пройшло більше року з моменту її підписання. Бланк заяви можна завантажити
за наступним посиланням:
https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/
es/50/35/85035.pdf
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ПОВЕРНУТИСЯ ДО ЗМІСТУ

1.1. Реєстрація в реєстрі про місце проживання

2. У разі запрошення від особи, яка зареєстрована у житлі:
2.1. Якщо той, хто запрошує це власник, зареєстрований у даному житлі:
·· Афідевіт (Declaración jurada), підписаний власником. Цей документ
необхідно заповнити і подати спільно із власником безпосередньо у
реєстраційних відділеннях.
2.2. Якщо той, хто запрошує це особа, яка винаймає житло і зареєстрована у
даному житлі, потрібно подати:
·· Діючий договір оренди.

ДОКУМЕНТИ

·· Афідевіт (Declaración jurada), підписаний власником. Цей документ
необхідно заповнити і подати спільно із власником безпосередньо у
реєстраційних відділеннях.
2.3. Якщо той, хто запрошує це особа, яка суборендує житло і
зареєстрована у даному житлі, потрібно подати:
·· Діючий договір оренди.
·· Діючий договір суборенди.
·· Афідевіт (Declaración jurada), підписаний власником і особою, яка орендує
житло. Цей документ необхідно заповнити і подати спільно із власником і
особою, яка орендує житло безпосередньо у реєстраційних відділеннях.
2.4. Люди, які мають договір оренди або суборенди лише на кімнату, не можуть
самостійно запрошувати інших людей. Їм доведеться представити
договір на кімнату, включаючи всіх інших співжителів даного житла.
3. Якщо мова йде про колективне житло (резиденції, гуртожитки,...), потрібен
дозвіл відповідальної особи.
Афідевіт (Declaración jurada) запрошення потрібно заповнити на офіційних бланках,
які вам нададуть у муніципальних установах під час подачі заявки на реєстрацію.

КУДИ ЗВЕРТАТИСЯ

Якщо у вас немає жодного з вищезазначених документів, ви можете подати
письмову заяву про реєстрацію за місцем проживання, і Адміністрація сама
перевірить правдивість даних та місце проживання.
Особисто у відділення прийому громадян міської ради Віторія-Гастейс. За цим
посиланням ви можете знайти найближче до вас відділення: https://sedeelectronica.
vitoria-gasteiz.org/j30-01s/contenidoAction.do?idioma=es&uid=e5b59a_12328222124__
7ff9
Попередній запис за телефоном 945 16 11 06.
Якщо ви не можете надати ідентифікаційні документи або не маєте документів на
житло, що перелічені у попередньому розділі, ви повинні записатися на прийом до
відділу прийому громадян SAN MARTIN, який розташований за адресою Calle
Teodoro Dublang, 25 bajo.
Додаткова інформація за телефоном 945 16 16 16.

ПОВЕРНУТИСЯ ДО ЗМІСТУ
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ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

ТЕРМІНИ
ОТРИМАННЯ

ВАРТІСТЬ

1.1. Реєстрація в реєстрі про місце проживання
Безкоштовно.

У день подачі заяви.

Іноземці, які не є членами ЄС та не мають дозволу на постійне проживання,
повинні оновлювати свою реєстрацію в муніципальному реєстрі до закінчення
двох років з моменту реєстрації. Якщо ви цього не зробите, міська рада може
зняти вас з реєстрації місця проживання без попередження. Поновлення
необхідно проводити кожні два роки.
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ДЛЯ КОГО

ПРО ЩО
ЙДЕТЬСЯ

1.2. Зміна реєстраційних даних в реєстрі через зміну адреси
Процедура внесення змін до реєстраційних даних зареєстрованої особи через
зміну адреси в межах одного населеного пункту, що не призводить до
виключення з реєстру за місцем проживання.
Для осіб, які проживають на постійній основі в конкретному населеному пункті.
Запит на реєстрацію неповнолітніх, які не досягли 18 років, має бути поданий
матір’ю, батьком або опікуном. У випадку якщо таку умову виконати неможливо,
буде достатньо, щоб особа, яка здійснює запит, була тією самою особою, яка
подала запит про тимчасовий захист (див. пункт 2.1).

ТЕРМІНИ
ОТРИМАННЯ

ВАРТІСТЬ

КУДИ ЗВЕРТАТИСЯ

ДОКУМЕНТИ

·· Ідентифікаційні документи (див. пункт 1.1.)
·· Якщо неповнолітній буде зареєстрований лише з одним з батьків чи
відповідальною особою, необхідно також подати “Відповідальну декларацію
одного з батьків чи відповідальної особи” (“Declaración responsable de progenitor o persona responsable”) відповідно до офіційного бланку, який можна
отримати в офісах муніципальних установ.
·· Документи на житло (див. пункт 1.1.)
Якщо у вас немає жодного з вищезазначених документів, ви можете подати
письмову заяву про зміну реєстраційних даних, і Адміністрація сама перевірить
правдивість даних та місце проживання.
Особисто у відділення прийому громадян міської ради Віторія-Гастейс. За цим
посиланням ви можете знайти найближче до вас відділення: https://sedeelectronica.
vitoria-gasteiz.org/j30-01s/contenidoAction.do?idioma=es&uid=e5b59a_12328222124__
7ff9
Попередній запис за телефоном 945 16 11 06.
Якщо ви не можете надати ідентифікаційні документи або не маєте документів на
житло, що перелічені у попередньому розділі, ви повинні записатися на прийом до
відділу прийому громадян SAN MARTIN, який розташований за адресою Calle
Teodoro Dublang, 25 bajo.

Безкоштовно.

В день подачі заяви.

ПОВЕРНУТИСЯ ДО ЗМІСТУ
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ТЕРМІНИ
ОТРИМАННЯ

ВАРТІСТЬ

КУДИ ЗВЕРТАТИСЯ

ДОКУМЕНТИ

ПРО ЩО ЙДЕТЬСЯ

1.3. Документ, що засвідчує реєстрацію місця проживання 
(індивідуальний та груповий)

Документ про реєстрацію місця проживання (volante de padrón) - це документ,
який засвідчує реєстрацію місця проживання однієї чи кількох осіб за однією
адресою, і містить дані, які внесені в муніципальний реєстр.
Є два види цього документу:
·· Індивідуальний: Документ повідомляє про реєстраційний статус
зареєстрованої особи на момент видачі документу. У документі відображаються
персональні дані та поточна адреса.
·· Колективний: Документ повідомляє про реєстраційний статус усіх осіб,
які зареєстровані за адресою на момент видачі документу. У документі
відображаються дані усіх зареєстрованих осіб.

Документ, що посвідчує особу.

Особисто у відділення прийому громадян міської ради Віторія-Гастейс. За цим
посиланням ви можете знайти найближче до вас відділення: https://sedeelectronica.
vitoria-gasteiz.org/j30-01s/contenidoAction.do?idioma=es&uid=e5b59a_12328222124__
7ff9
Попередній запис за телефоном 945 16 11 06.
Електронний запит (електронний сертифікат не потрібен), за посиланням:
https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/j05-01s/inicioAction.do
Додаткова інформація за телефоном 945 16 11 00.

Безкоштовно.

В момент подачі заяви.
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2. Дозвіл на проживання і роботу
2.1. Запит на тимчасовий захист
2.2. Запит на міжнародний захист
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2.1. Запит на тимчасовий захист

ПРО ЩО ЙДЕТЬСЯ

Тимчасовий захист (protección temporal) – це виняткова процедура, за
допомогою якої у разі масового напливу переміщених осіб з третіх країн, які не
можуть повернутися до країни походження, їм гарантується негайний і тимчасовий
захист.
Запит на тимчасовий захист дозволяє відповідній особі залишатися на території
Іспанії. Українцям не потрібна віза, щоб в’їхати та перебувати як «туристи» в
Шенгенській зоні протягом трьох місяців; тому вам потрібно буде подати заяву про
тимчасовий захист до закінчення цих трьох місяців.
Надання тимчасового захисту включатиме такі права:
·· Свобода пересування та проживання в Іспанії.
·· Дозвіл на проживання та роботу в Іспанії.
·· Отримання документу на виїзд за кордон: надаватиметься при необхідності
покинути територію Іспанії, якщо у вас немає паспорта чи іншого документу для
виїзду кордон, або вони є недійсними.
·· Доступ до освіти, професійної підготовки.
·· Соціальна допомога та відповідне житло відповідно до правил надання
притулку.
·· Медичне забезпечення.
·· Право на возз’єднання сім’ї, яке надається членам вашої сім’ї за умови, що
сімейні відносини була зареєстровані в країні походження.
1. Громадяни України, які проживали в Україні до 24 лютого 2022 року.
2. Особи без громадянства та громадяни третіх країн, крім України, які мали
міжнародний захист або еквівалентний національному захист в Україні до 24
лютого 2022 року.

3. Члени сімей осіб, зазначених у пунктах 1) і 2), зокрема ними можуть вважатися:

ДЛЯ КОГО

3.1. їхні дружини чи чоловіки.
3.2. їхні неповнолітні неодружені діти чи діти їх дружин/чоловіків, незалежно від
того, народжені вони у шлюбі, поза шлюбом чи усиновлені.
3.3. їхні інші близькі родичі, які на початку збройного конфлікту проживали у
складі їх сім’ї і повністю або частково залежали від них.
4. Громадяни України, які до 24 лютого 2022 року перебували в Іспанії, і внаслідок
збройного конфлікту не можуть повернутися в Україну.
5. Громадяни третіх країн або особи без громадянства, які легально проживали в
Україні на підставі діючого дозволу на проживання (постійного чи іншого виду,
наприклад як студенти), виданого відповідно до законодавства України, і які не
можуть безпечно повернутися до своєї країни або регіону.
6. Громадяни України, які до 24 лютого не мали легального статусу в Іспанії, і які
внаслідок збройного конфлікту не можуть повернутися в Україну.
7. Члени сімей осіб, зазначених у пунктах 4) і 5) на умовах, зазначених у пункті
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2.1. Запит на тимчасовий захист

ТЕРМІНИ ОТРИМАННЯ

ВАРТІСТЬ

КУДИ ЗВЕРТАТИСЯ

ДОКУМЕНТИ

·· Офіційний бланк запиту на тимчасовий захист.
·· Посвідчення особи та проїзні документи.
·· У випадку неповнолітніх, документи, що підтверджують родинні зв’язки.
·· Дві фотографії паспортного розміру.
·· Документи, що свідчать про відношення заявника до групи, яка має право на
тимчасовий захист (див. розділ “ДЛЯ КОГО”).
·· Відділ Національної поліції (Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía)
Бюро іноземців у Віторії-Гастейс (Negociado de extranjeros/as de Vitoria- Gasteiz)
Адреса: Calle Oñate, 17
Тел.: 945 20 96 33 / 945 20 96 42
·· Заява має бути подана особисто та за попереднім записом. Записи є
індивідуальними, кожен член сім’ї повинен записатися окремо. Запишіться на
прийом за наступним посиланням:
https://sede.administracionespublicas.gob.es/icpplus/citar?p=1&locale=es
·· Для додаткової інформації зверніться до:
CEAR EUSKADI
Адреса: C/ José Erbina, 2 VITORIA
Тел.: 945 26 68 05

Безкоштовно.

Рішення про надання тимчасового захисту буде оголошено протягом максимум 24
годин з моменту звернення.
Повідомлення про рішення щодо надання тимчасового захисту можна буде
завантажити за наступним посиланням (потрібно ввести присвоєний вам
ідентифікаційний номер іноземця (NIE) та номер файлу (Nº Expediente), виданого в
день запиту): https://www.citapreviadnie.es/citaPreviaDni/IndexDesplazados.action
Тимчасовий захист і дозвіл на проживання та роботу будуть дійсними протягом
одного року. Цей дозвіл буде автоматично продовжений ще на один рік після
закінчення першого року дії зазначеного захисту. У виняткових випадках він може
бути продовжений ще на один рік.

ПОВЕРНУТИСЯ ДО ЗМІСТУ
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2.1. Запит на тимчасовий захист

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Співробітники поліції візьмуть у вас відбитки пальців і після прийняття вашої заяви
дадуть вам документ, який буде підтвердженням подання вашої заяви (resguardo de solicitud), і в якому буде вказано присвоєний вам ідентифікаційний
номер NIE.
Після отримання рішення про те, що вам надається тимчасовий захист, ви повинні
записатися на оформлення ідентифікаційного документу іноземця. Якщо йдеться
про поновлення тимчасового захисту, запис має бути на поновлення (renovar):
https://sede.administracionespublicas.gob.es/icpplus/index.html
Запит про тимчасовий захист надає можливість заявнику отримувати соціальну
допомогу, якою управляє Міністерство Інклюзії, Соціального Захисту та Міграції.
Якщо у вас не вистачає фінансових ресурсів, ви можете отримати доступ до
системи прийому. Для отримання додаткової інформації перейдіть за наступним
посиланням:
https://www.inclusion.gob.es/es/ucrania/acogida/index.htm
Ви також одночасно можете зробити запит на міжнародний захист (див. пункт 2.2).
Дозвіл на проживання і роботу, отриманий в Іспанії, не дає права на
проживання і роботу в інших країнах Європейського Союзу.
З питань щодо українських документів, що посвідчують особу, рекомендуємо
звертатися до Консульського відділу Посольства України в Мадриді:
·· Тел.: 917 48 93 60/ 917 48 93 78 / 917 48 93 82 / 620 64 13 24 (термінові питання)
Електронна пошта: emb_es@mfa.gov.ua; consul_es@mfa.gov.ua
Адреса: C/Ronda de la Abubilla, 52- 28043 м. Мадрид
Графік роботи: понеділок, середа і п’ятниця з 9:20 до 13:30; вівторок та четвер з
14:00 до 17:45.
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2.2. Запит на міжнародний захист

Якщо ви не можете повернутися в Україну через загрозу бути переслідуваним
за свої політичні, релігійні, етнічні, національні погляди, сексуальну орієнтацію,
гендерну ідентичність, можливість стати жертвою гендерного насильства, свою
професію... ви можете подати заяву на міжнародний захист.

ПРО ЩО ЙДЕТЬСЯ

Визначення статусу біженця (RSD) — це юридична процедура, за допомогою
якої уряди чи організація UNHCR (ісп. ACNUR) визначають, чи може особа, яка
звертається за міжнародним захистом, вважатися біженцем за міжнародними,
регіональними або національними стандартами.
Це набагато довший і складніший процес, ніж тимчасовий захист, тому важливо
попередньо визначити, який варіант найкраще підходить для вашої ситуації та
вашого випадку.
Запит на міжнародний захист надасть вам такі права:
·· Вам буде дозволено залишатися в Іспанії протягом всієї процедури.
·· Ви матимете свободу пересування по всій території Іспанії, але ви повинні
повідомити свою адресу до Управління притулку та біженства (Oficina de Asilo y
Refugio).
·· Через шість місяців, якщо ви все ще не отримаєте відповіді на ваш запит, ви все
одно отримаєте дозвіл на роботу.
·· Ви матимете право на допомогу перекладача та адвоката. Ви можете звернутися
за допомогою до CEAR та поліції у своїй заяві на кордоні.
·· Ви матимете право на медичне забезпечення.

ДОКУМЕНТИ

ДЛЯ
КОГО

·· Якщо у вас немає фінансових ресурсів для прожиття, ви можете подати заявку
на приєднання до системи прийому заявників на міжнародний захист (Sistema de
Acogida de Solicitantes de Protección Internacional).
Громадяни країн не членів ЄС та особи без громадянства.
Заявники на міжнародний захист повинні якомога швидше подати всі документи,
які разом із заявою сприятимуть обґрунтуванню їхнього запиту. Серед іншого,
можна подати документи про вік, минуле – в тому числі вказуючи родичів – особу,
громадянство або національність, місця попереднього проживання, попередні заяви
про міжнародний захист, маршрути подорожей, проїзні документи та причини,
відповідно до яких подається запит на міжнародний захист.
Причини запиту на міжнародний захист: крім війни причиною також має бути
страх за своє життя або можливі ущемлення прав з інших причин (політичних,
релігійних, етнічних, через національність, професію, сексуальну орієнтацію,
стать, ідентичність, або ви стали жертвою гендерного насильства...), ви повинні
детально вказати такі причини.

ПОВЕРНУТИСЯ ДО ЗМІСТУ
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2.2. Запит на міжнародний захист

Щоб подати заяву на міжнародний захист в Іспанії, потрібно перебувати на території
Іспанії або на одному з її кордонів:

КУДИ ЗВЕРТАТИСЯ

·· На кордонах Іспанії (аеропорт, порт або сухопутний кордон): повідомте
Національну поліцію або цивільну гвардію, що ви хочете подати заяву на
міжнародний захист.
·· На території: необхідно звернутися особисто до уповноважених для цього
відділень поліції або імміграційної служби. Зазвичай потрібно здійснити
попередній запис.
Відділ національної поліції (Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía)
Бюро іноземців у Віторії-Гастейс (Negociado de extranjeros/as de Vitoria-Gasteiz)
Адреса: Calle Oñate, 17
Тел.: 945 20 96 42
·· Також можна звернутися до Centro de Internamiento чи Centro Penitenciario:
повідомте дирекцію центру, що ви хочете подати запит на міжнародний захист.
Для додаткової інформації зверніться до:

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

ТЕРМІНИ
ОТРИМАННЯ

ВАРТІСТЬ

·· CEAR EUSKADI
Адреса: Calle José Erbina, 2 VITORIA
Тел.: 945 26 68 05

Безкоштовно.

Максимальний термін надання рішення щодо запиту: 6 місяців.

Ви можете подати запит на тимчасовий захист та міжнародний захист одночасно.
Якщо вам раніше було відмовлено в міжнародному захисті, ви можете подати
заяву на тимчасовий захист або повторно подати заявку на міжнародний захист,
якщо це необхідно, враховуючи, що в Україні відбулася зміна обставин, що
підтверджує ризик у разі повернення.
Запит на міжнародний захист означатиме, що ви не зможете повернутися в
Україну протягом періоду розгляду запиту та, після отримання зазначеного
захисту, протягом 5 років з дати отримання зазначеного захисту. В момент
перетину кордону України право на міжнародний захист втрачається.
Більше інформації за наступним посиланням:
https://extranjeros.inclusion.gob.es/es/ProteccionAsilo/index.html
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3. Медичне забезпечення
3.1. Доступ до баскської системи медичного забезпечення

ПОВЕРНУТИСЯ ДО ЗМІСТУ

ПОСІБНИК ДЛЯ ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ ВІТОРІЯ-ГАСТЕЙС /17/

3.1. Доступ до баскської системи медичного забезпечення

ПРО ЩО ЙДЕТЬСЯ

Усі переміщені особи з України в Країні Басків отримають доступ до медичного
обслуговування. Залежно від вашої адміністративної ситуації передбачено два
сценарії:
·· Особам, які вже зробили запит на тимчасовий захист (див. пункт 2.1),
видається індивідуальна медична картка TIS (Tarjeta Individual Sanitaria). Картка
TIS буде дійсною у межах всієї Іспанії протягом двох років, при цьому її дія не
поширюється на інші країни ЄС.
·· Особам, які ще не зробили запит на тимчасовий або міжнародний захист,
видається документ DAST (Documento de Asistencia Sanitaria Temporal) - документ
про тимчасове медичне забезпечення, який буде дійсним в межах Країни Басків
протягом 6 місяців з можливістю продовження ще на 6 місяців.
Ви повинні пред’являти картку TIS або DAST у центрах Osakidetza, коли йдете
записуватися на прийом до лікаря, а також в аптеках, щоб забрати виписані ліки.

ТЕРМІНИ
ОТРИМАННЯ

ВАРТІСТЬ

КУДИ
ЗВЕРТАТИСЯ

ДОКУМЕНТИ

·· Документ, що посвідчує особу.
·· Документ, що свідчить про те, що ви зробили запит на тимчасовий притулок (resguardo de solicitud) або рішення про надання тимчасового притулку.
·· При наявності, документ, що свідчить про реєстрацію місця проживання (Volante
de empadronamiento).
У випадку неповнолітніх, запит на медичне забезпечення має подати один з батьків
або повнолітня відповідальна особа.
Ви можете подати заявку на отримання картки TIS чи документу DAST у
найближчому до вас медичному центрі Osakidetza. Пошук центрів за наступним
посиланням:
https://www.osakidetza.euskadi.eus/tu-centro-sanitario-buscador/-/buscador-de-centros-sanitarios-y-hospitales/
Для отримання додаткової інформації, звертайтесь за тел. 945 01 71 00
(Територіальне управління охорони здоров’я провінції Алава).

Безкоштовно.

Ви матимете право на медичне обслуговування Osakidetza з моменту подачі
заявки. Вам видадуть документ з присвоєним номером TIS чи DAST, і з цього
моменту з цим документом ви можете користуватися послугами Osakidetza
(наприклад, записатися на прийом до лікаря, отримати рецепти,...).
Також найближчим часом Osakidetza надішле медичну картку на вашу адресу.
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3.1. Доступ до баскської системи медичного забезпечення

ДОДАТКОВА
ІНФОРМАЦІЯ

Вам призначать сімейного лікаря або педіатра. Також ви зможете отримати
психологічну допомогу в баскській державній службі психічного здоров’я.

Якщо вам потрібні ліки, з моменту заяви і до отримання картки TIS, вам потрібно
буде особисто забирати рецепти у вашому медичному центрі. В аптеці вам
доведеться заплатити 100% вартості ліків.
Після отримання картки ТІS ви можете претендувати на повернення 40% вартості
сплачених ліків, подавши офіційний бланк “Solicitud de reintegro de gastos farmacéuticos” у відділеннях територіального управління охорони здоров’я провінції
Алава, за адресою Calle Olagibel, 38, м.Віторія.

ПОВЕРНУТИСЯ ДО ЗМІСТУ
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4. Житло
4.1. Служба прийому та первинного орієнтування
4.2. Заява про реєстрацію як претендента на соціальне житло
Etxebide
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ПРО ЩО
ЙДЕТЬСЯ

Ця послуга орієнтована на переміщених осіб, які тікають від війни через російське
вторгнення в Україну.

ДОКУМЕНТИ

Баскський Уряд у співпраці з різними неурядовими організаціями запустив службу
прийому та первинного орієнтування, яка полягатиме у наданні переміщеним
особам доступу до екстреного житла та інформації і порад щодо подальших кроків.

ДЛЯ
КОГО

4.1. Служба прийому та первинного орієнтування

Документи, що посвідчують особу.

КУДИ ЗВЕРТАТИСЯ

·· ЧЕРВОНИЙ ХРЕСТ
Адреса: Calle Portal de Castilla, 52
Електронна пошта: vitoria@cruzroja.es
Тел: 945 22 22 22
Графік прийому: щодня
·· ZEHAR Errefuxiatuekin
Адреса: Calle José Erbina, 2
Електронна пошта: infor@zehar.eus
Tел.: 688 81 30 06 / 679 05 19 32
·· ACCEM
Адреса: Calle Domingo Beltrán, 62
Електронна пошта: euskadi@accem.es
Тел.: 945 30 69 05

ДОДАТКОВА
ІНФОРМАЦІЯ

ВАРТІСТЬ

Ви можете отримати додаткову інформацію, звернувшись до Департаменту
рівності, юстиції та соціальної політики баскського уряду (Departamento de Igualdad,
Justicia y Políticas Sociales y Lehendakaritza de Gobierno Vasco), зателефонувавши за
номером тел. 945 01 80 00.

Безкоштовно

Очікується, що державні установи Країни Басків сприятимуть забезпеченню
стабільного житла для сімей через державне та приватне житло та житло від
прийомних сімей.

ПОВЕРНУТИСЯ ДО ЗМІСТУ
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ДОКУМЕНТИ

ДЛЯ КОГО

ПРО ШО
ЙДЕТЬСЯ

4.2. Заява про реєстрацію як претендента на соціальне житло 
Etxebide

Реєстр заявників на житло (Registro de Solicitantes de Vivienda) веде Державна
служба з надання соціального житла Уряду Басків Etxebide, в якій реєструються
особи або сім’ї як претенденти на соціальне житло, як у режимі купівлі, так і
оренди.
Необхідно зареєструватися в цьому Реєстрі, щоб мати можливість отримати доступ
до оренди державного житла від Уряду Басків та міської ради Віторії.
Особи із зареєстрованим місцем проживання в Автономній Спільноті Країни
Басків, і дійсним дозволом на проживання.
Перед цією процедурою необхідно зробити наступне:
·· Реєстрація в реєстрі за місцем проживання (див. пункт 1.1)
·· Запит на тимчасовий захист (див. пункт 2.1)
·· Офіційний бланк. Ви можете завантажити бланк за цим посиланням, потім
роздрукувати його і подати особисто: https://apps.euskadi.eus/x39-apetxuda/es/
k80eaTramiteSolicitudWar/nuevaSolicitud/sinLogin
Особисто, за попереднім записом, який можна здійснити:

ВАРТІСТЬ

КУДИ ЗВЕРТАТИСЯ

·· Зателефонувавши: 945 01 90 00
·· Онлайн: https://www.euskadi.eus/web01-ejqmatic/es/zuzeneanwebbooking/#/?lang=es_es
Надіславши заповнений бланк поштою до територіального житлового відділу: Delegación Territorial de Vivienda, Calle Ramiro Maeztu, 10, CP 01008, Vitoria.
В електронному вигляді (вам знадобиться електронний сертифікат), за цим
посиланням: https://apps.euskadi.eus/x39-apetxuda/es/k80eaTramiteSolicitudWar/?locale=es
Для додаткової інформації, зателефонуйте до ZUZENEAN (Служба допомоги
громадянам Уряду Країни Басків) за телефоном 945 01 80 00

Безкоштовно.
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ДОДАТКОВА
ІНФОРМАЦІЯ

ТЕРМІНИ
ОТРИМАННЯ

4.2. Заява про реєстрацію як претендента на соціальне житло 
Etxebide

Etxebide зобов’язується прийняти рішення щодо затвердження вашої заявки
протягом максимум трьох місяців. А саме рішення щодо надання вам державного
житла в оренду може тривати роками.
Реєстрація в Реєстрі претендентів на житло дійсна протягом двох років. Якщо ви
бажаєте зберегти вашу заявку, ви повинні подати запит на поновлення реєстрації
до закінчення зазначеного періоду. Реєстрацію потрібно поновлювати кожні два
роки.

У разі включення в сім’ю нових членів необхідно внести зміни до заявки,
вказуючи відповідні дані.

ПОВЕРНУТИСЯ ДО ЗМІСТУ
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5. Вивчення іспанської мови
5.1. Центри вивчення іспанської мови
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5.1. Центри вивчення іспанської мови 
ACCEM

Адреса: Domingo Beltrán, 6
Тел.: 945 30 69 05

AFRO (Asociación de residen- Адреса: Alboka 2, bajo
tes AfroameriТел.: 638 44 08 18
canos)

Запис в асоціації, але уроки
надає Jesús Obrero

ASOCIACIÓN
KUÉNTAME

Адреса: Las escuelas 9, bajo (Gasteiz Txiki)
Тел.: 649 46 86 99

BERAKAH

Адреса: Las Escuelas, nº 2
Тел.: 945 98 00 01

CÁRITAS
DIOCESANAS
DE VITORIA

Адреса: Plaza de las Desamparadas, nº 1
Тел.: 945 23 28 50
Електронна пошта:
caritas@caritasvitoria.org

CEAR

Адреса: Aldabe 7, bajo

CENTRO DE
FORMACIÓN
CARITAS

Адреса: Miranda de Ebro, nº 2-4
Тел.: 945 13 15 95
Факс: 945 06 76 45
Електронна пошта:
ccpp@euskalnet.net

CRUZ ROJA

Адреса: Portal de Castilla 52
Тел.: 945 22 22 22

EDUCACIÓN
PERMANENTE
DE ADULTOS
(EPA)

Адреса: Del Colegio San Prudencio, б/н
Тел.: 945 27 82 99
Факс: 945 28 10 17
Електронна пошта:
secretaria@epapaulofreire.org

ESCUELA
OFICIAL DE
IDIOMAS

Адреса: Portal de Lasarte 21-A
Тел.: 945 13 90 46 / 945 13 87 60
Електронна пошта:
010288aa@hezkuntza.net

FUNDACIÓN
ADRA

Адреса: Lorenzo Prestamero 3 bajo
Електронна пошта:
vitoria@adra-es-org

Контактна особа: Sandra
Llanos
З жовтня по липень

FUNDACIÓN
ADSIS

Адреса: Pintorería, nº 27
Тел.: 945 22 99 44 / 945 28 63 58

Перевірити, чи розпочато
курси знову.

ПОВЕРНУТИСЯ ДО ЗМІСТУ

Запис у січні та вересні
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5.1. Центри вивчення іспанської мови 
ITAKA
ESCOLAPIOS

Адреса: Federico Baraibar, 36
Тел.: 945 28 40 00
Електронна пошта:
vitoria@itakaescolapios.org
rosirislastre@itakaescolapios.org

Для жінок
Контактна особа: Rosiris

NORABIDE

Адреса: Adriano VI, nº 9
Тел.: 945 16 17 64
Електронна пошта:
norabide.adm1@vitoriaga teiz.org

Доступ до курсу через
соціальну муніципальну
службу Servicios Sociales
Municipales (trabajadora
social)

PARROQUIA
NTRA. SRA DE
LOS DOLORES

Адреса: Avda. Los Huetos, nº 18 (Місцева
парафія. Зелені двері)
Тел.: 945 06 94 32

PRESTATURIK

Адреса: Panamá s/n
Тел.: 945 20 37 54
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6. Соціальне забезпечення
6.1. Запит на загальну інформацію та попередній запис у
соціальні служби (Servicios Sociales)
6.2. Асоціації, недержавні організації та інші установи, що
надають допомогу
6.3. Відновлення сімейних контактів

ПОВЕРНУТИСЯ ДО ЗМІСТУ
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6.1. Запит на загальну інформацію та попередній запис у
соціальні служби (Servicios Sociales)

Перший крок доступу до Системи соціального забезпечення здійснюється
через Базові Соціальні Служби (Servicios Sociales Base, SSB).
Службою керують професійні команди, що складаються із соціальних працівників,
психологів, педагогів та адміністративного персоналу.
Базові Соціальні Служби (SSB) надають такі послуги:

ПРО ЩО ЙДЕТЬСЯ

·· Вислуховування ваших проблем і супровід у їх вирішенні.
·· Діагностична оцінка та орієнтація.
·· Соціальна допомога. Серед цієї допомоги є:
1. Невідкладна соціальна допомога (Ayudas de Emergencia Social, AES) для людей,
зареєстрованих за місцем проживання в межах Автономної Спільноти Країни
Басків протягом останніх 6-ти місяців.
2. Фінансова допомога та пільги для людей, зареєстрованих за місцем проживання
в межах Автономної Спільноти Країни Басків протягом останніх 6-ти місяців.
3. Інші пільги (Продовольча допомога, Допомога на оплату енерговитрат за місцем
постійного проживання, Паркувальна карта для осіб з обмеженою мобільністю).
·· Ресурси, орієнтовані на людей похилого віку, дітей, сімей, людей, які
перебувають у соціально вразливих ситуаціях та жертв гендерного насильства.

ДОКУМЕНТИ

ДЛЯ
КОГО

·· Звернення до інших органів та установ з питань, що не відносяться до
компетенції міської ради.
Будь-яка особа, яка проживає у м. Віторія-Гастейс.

Документ, що посвідчує особу

КУДИ
ЗВЕРТАТИСЯ

Базові Соціальні Служби розташовані в центрах міської ради м. Віторії.
Особистий прийом здійснюється за попереднім записом. Для запису потрібно
зателефонувати у найближчу до вашого дому Базову Соціальну Службу. За цим
посиланням ви можете знайти дані найближчого до вас відділу: https://www.vitoria-gasteiz.org/k01-06w/k0106Action.do?paginaK0106=donde
Для додаткової інформації Ви можете звернутися до Міської ради м.Віторія,
зателефонувавши за номером 945 16 11 00.
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ДОДАТКОВА
ІНФОРМАЦІЯ

ВАРТІСТЬ

6.1. Запит на загальну інформацію та попередній запис у
соціальні служби (Servicios Sociales)
Безкоштовно.

З понеділка по п’ятницю з 08:00 до 22:00, а також цілодобово по суботах та неділях
працює Муніципальна служба екстреної соціальної допомоги (Servicio Municipal de
Urgencias Sociales, SMUS).
·· SMUS
Адреса: C/ San Antonio, 10
Тел.: 945 13 44 44

ПОВЕРНУТИСЯ ДО ЗМІСТУ
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6.2. Асоціації, недержавні організації та інші установи, що 
надають допомогу
ACCEM EUSKADI

Адреса: C/ Domingo Beltrán de Otazu nº 62
Електронна пошта: euskadi@accem.es
Tel: 945 30 69 05

ASOCIACIÓN
SOCIO - CULTURAL Y DE
COOPERACIÓN AL
DESARROLLO
UCRANIA - EUSKADI

Соціально-культурна асоціація розвитку співпраці УкраїнаКраїна Басків
Електронна пошта: ucraniaeuskadi@gmail.com
Веб сторінка: https://ucraniaeuskadi.com/

CÁRITAS

Parroquia de San Vicente
Треба попередньо записатися за розкладом з пн до пт, з
8:00 до 9:30
Адреса: Cuesta de San Vicente, 3 (вхід через головний вхід
церкви)
Електронна пошта: caritas@caritasvitoria.org
Тел.: 945 23 28 50

CEAR

Адреса: C/ José Erbina, nº 2
Електронна пошта:
info@cear-euskadi.org;
atención.cearvitoria@cear.es
Тел.: 945 26 68 05

CRUZ ROJA

Адреса: C/ Portal de Castilla, nº 52
Електронна пошта: vitoria@cruzroja.es
Тел.: 945 22 22 22

DIRECCIÓN DE MIGRACIÓN
Y ASILO (GOBIERNO VASCO)

Дирекція Міграції та Притулку (Уряд Країни Басків)
Адреса: C/ Donostia-San Sebastián, nº 1
Електронна пошта: migrazioetaasilo@euskadi.eus
Тел.: 945 01 17 91

EUTSI UCRANIA

Електронна пошта:
laexploradora1868@gmail.com;
eutsiukrania@gmail.com
info@eutsiukrania.com

ZEHAR ERREFUXIATUEKIN

Адреса: C/ José Erbina, nº 2
Електронна пошта: infor@zehar.eus
Тел.: 688 813 066
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ПРО ЩО
ЙДЕТЬСЯ

Особи, переміщені з України

КУДИ
ЗВЕРТАТИСЯ

Посилання на бланк: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=-QiRdbPNBEu5dj6bPZrQvqVvMv8-LLREmxVE3SheD59UQUhIV0ZVTlVFQjdDUFQxSUlORFkwT0oyUy4u&fbclid=IwAR3qqumRCxPXW_eyqHtw7TwxpkiU7LBhSBym3aFJXzquOC8ye0EW3d_gKUA

Червоний Хрест (CRUZ ROJA)
Адреса: Portal de Castilla, 52
Електронна пошта: vitoria@cruzroja.es
Tel: 945 22 22 22

ТЕРМІНИ
ОТРИМАННЯ

ДОКУМЕНТИ

Червоний Хрест розробив бланк для повідомлень про втрату зв’язку з членами
сімей, переміщених в результаті війни. Бланк розроблено для відновлення сімейних
контактів.

ДЛЯ
КОГО

6.3. Відновлення сімейних контактів

Враховуючи труднощі комунікації через відключення електроенергії, зв’язку,
та переміщення населення,... отримати швидку відповідь буде не так просто.
Планується постійне слідкування за усіма випадками для надання якнайшвидшої
відповіді.

ПОВЕРНУТИСЯ ДО ЗМІСТУ
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7. Освіта та стипендії
7.1. Запис до державних дитячих садочків. До двох років.
7.2. Запис до державних та приватних дитячих садочків,
початкової та середньої школи для дітей від 2 років.
7.3. Профорієнтація та стипендії.
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ПОВЕРНУТИСЯ ДО ЗМІСТУ

ПРО ЩО
ЙДЕТЬСЯ

Діти віком від 16 тижнів до двох років. У 2021-2022 навчальному році доступ
зможуть отримати народжені в 2019, 2020 та 2021 роках.

ДОКУМЕНТИ

Заявка на місце в державних дитячих садках у м.Віторія-Гастейс, як муніципальної
мережі, так і консорціуму Haurreskolak (державна установа, що здійснює управління
державними дитячими садками від 0 до 2 років). Послуга розрахована на дітей
віком до двох років.

ДЛЯ
КОГО

7.1. Запис до державних дитячих садочків. До двох років.

·· Офіційний бланк.
·· Свідоцтво про народження всіх дітей; за відсутності - документи, що
підтверджують особу матері, батька чи опікуна.
·· За відсутності звіту соціального працівника CEAR або Базової Соціальної
Служби, представити документ про платоспроможність від банку, який
підтверджує ваше складне соціальне становище.

ТЕРМІНИ
ОТРИМАННЯ

ВАРТІСТЬ

КУДИ ЗВЕРТАТИСЯ

Особисто, у відділах прийому громадян міської ради м. Віторія-Гастейс.
Ви можете попередньо записатися на зустріч за наступним посиланням:
https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/j30-01s/contenidoAction.do?uid=trami_94
За додатковою інформацією можна звертатися до:
Служби освіти міської ради м. Віторія-Гастейс
Servicio de Educación del Ayuntamiento de Vitoria- Gasteiz
Адреса: C/ Fray Zacarías Martínez, б/н
Електронна пошта: rruiz@vitoria-gasteiz.org
Тел.: 945 16 12 30
Діти з сімей зі складним соціально-економічним становищем, на основі
обґрунтованого запиту від міської соціальної служби (див. пункт 6.1)
звільняються від сплати відповідного збору, у тому числі від оплати шкільного
харчування.
Якщо навчальний рік вже почався, для того аби почати навчання наприклад у
листопаді, потрібно здійснити реєстрацію з 1-го до 10-го жовтня, тобто завжди за
місяць до того, як ви зможете почати навчання.
Розподіл місць здійснюється з 15-го по 20-е число кожного місяця. Початок занять
- в перший навчальний день наступного місяця. Ці терміни відповідають 2021-2022
н.р.
Попередньо до оформлення заявки, особа, відповідальна за неповнолітнього,
повинна подати запит про складне соціально-економічне становище до Базової
Соціальної Служби, згідно з яким її буде звільнено від сплати державних зборів.

ПОВЕРНУТИСЯ ДО ЗМІСТУ
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7.1. Запис до державних дитячих садочків. До двох років.
ДОДАТКОВА
ІНФОРМАЦІЯ

До дитячого садка необхідно надати такі документи:
·· Ксерокопію протоколу щеплень, при наявності.
·· Дві фотографії паспортного розміру.
·· Ксерокопію медичної картки дитини.

·· Медичний висновок у разі проблем зі здоров’ям, алергії та/або харчової
непереносимості.
·· Інші документи, що можуть мати відношення до навчання у школі.
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ПОВЕРНУТИСЯ ДО ЗМІСТУ

ДЛЯ
КОГО

ПРО ЩО ЙДЕТЬСЯ

7.2. Запис до державних та приватних дитячих садочків,
початкової та середньої школи для дітей від 2 років.

Баскська система освіти гарантує право на освіту всім дітям, які проживають в
Автономній Спільноті Країни Басків.
Дітям буде надано місце в школі в місті проживання, або ж у разі відсутності школи
в місці проживання - в найближчому навчальному центрі.
Для зарахування дітей у віці від 2 років, потрібно подати заяву на вступ до
початкової освіти (Educación Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria) в державних
установах, що підпорядковані Департаменту освіти або в приватних установах
Автономної Спільноти Країни Басків.
Діти віком від 2 років
Офіційний бланк заяви про зарахування до школи (“Solicitud de inscripción en centro
escolar”). В заяві ви повинні вказати три школи на ваш вибір. Пошук навчальних
центрів:
https://ikasgunea.euskadi.eus/es/buscador-de-centros
Крім заповненого офіційного бланку, потрібно подати наступні документи:
·· Свідоцтво про народження.

ДОКУМЕНТИ

·· Документ, що підтверджує, що особа, яка подає документи, є законним опікуном
учня.
·· Ксерокопія паспорту чи ідентифікаційної картки іноземця (NIE) матері, батька чи
опікуна, які подають запит. Такий документ можна не подавати у випадку якщо
заявка здійснюється в режимі онлайн і зазначений документ буде перевіреним
службою запитів ідентифікаційних даних.
·· Довідка про адресу сім’ї (учня/учениці, батька, матері чи опікуна), видана міською
радою не раніше трьох місяців тому.
·· У випадку учнів, які навчалися за межами Країни Басків, сертифікат в якому чітко
визначено рівень, на якому вони навчаються.
·· У разі опіки над учнем офіційне свідоцтво, що акредитує зазначену ситуацію.
·· Документ, що підтверджує дотримання протоколу, встановленого
Департаментом освіти у випадку розлучених сімей (наприклад: лист-дозвіл від
колишнього чоловіка/колишньої дружини, ухвала суду чи тимчасовий захід, що
підтверджує заявку тощо).
·· У разі запиту акредитації оцінок відповідно до певної шкали оцінювання,
необхідно надати відповідні підтверджуючі документи.
Навіть якщо у вас немає всіх документів, які вимагає законодавство, ви маєте
право записати до школи неповнолітніх, які перебувають під вашою опікою, тому
можете подати заяву разом із тими документами, які у вас є.

ПОВЕРНУТИСЯ ДО ЗМІСТУ
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7.2. Запис до державних та приватних дитячих садочків,
початкової та середньої школи для дітей від 2 років.

ДОДАТКОВА
ІНФОРМАЦІЯ

ТЕРМІНИ
ОТРИМАННЯ

ВАРТІСТЬ

КУДИ ЗВЕРТАТИСЯ

Особисто, в навчальний центр за вашим вибором.

Для додаткової інформації, ви можете відвідати навчальний центр, який
знаходиться найближче до вашого місця проживання, де вас проінформують про
процедуру запису.
Також ви можете звернутися до:
Територіального представництва освіти Уряду Країни Басків
·· Delegación Territorial de Educación (Gobierno Vasco)
Адреса: C/ San Prudencio, nº 18
Тел.: 945 01 72 00 / 945 01 72 28 / 945 01 72 71
Електронна пошта: huisaregaraba@euskadi.eus; huisa013@euskadi.eus
Безкоштовно.
У випадку приватних установ - треба перевірити можливість оплати за рахунок
добровільних благодійних внесків.
Ви можете подати запит у будь-який момент.
Баскський Уряд прийме рішення щодо вашого запиту і призначить вам школу на
основі вільних місць у навчальних центрах, зазначених у вашому запиті.
Після зарахування до школи учні продовжать навчання в затвердженому центрі без
необхідності повторної реєстрації.
Запис до школи для дітей у віці від 6 до 16 років є обов’язковим.
Є стипендії на їдальню та шкільний транспорт. Кінцевий термін подання запиту
на таку допомогу закінчився 31 березня 2022 року, але ми рекомендуємо вам його
подати, оскільки Уряд Країни Басків у виняткових випадках може продовжити
такий термін. Ви можете здійснити такий запит безпосередньо у школі.
Щодо профорієнтації та інформації про стипендії, див. пункт 7.3.
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ПОВЕРНУТИСЯ ДО ЗМІСТУ

ПРО ЩО
ЙДЕТЬСЯ

Всі зацікавлені

ВАРТІСТЬ

КУДИ
ЗВЕРТАТИСЯ

Доступні для вас консультаційні послуги та профорієнтація

ДЛЯ
КОГО

7.3. Профорієнтація та стипендії.

Відкриті стипендіальні програми та гранти за всіма напрямками навчання.

Служба навчання, сприяння зайнятості та соціальної економіки міської ради ВіторіяГастейз (Servicio de Formación, Promoción del Empleo y Economía Social del Ayuntamiento de Vitoria- Gasteiz)
Попередній запис за телефоном 945 16 12 24 або в CETIC (C/ Castro Urdiales, 10), з
понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 14:00.

Безкоштовно

ПОВЕРНУТИСЯ ДО ЗМІСТУ
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8. Професійна орієнтація
8.1. Реєстрація у баскській службі зайнятості Lanbide
8.2. Сервіс профорієнтації від Lanbide
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ПОВЕРНУТИСЯ ДО ЗМІСТУ

8.1. Реєстрація у баскській службі зайнятості Lanbide

ПРО ЩО
ЙДЕТЬСЯ

Lanbide - це Баскська Служба Зайнятості (Servicio Vasco de Empleo) до компетенції
якої входить працевлаштування та навчання.
Реєстрація в цьому реєстрі надасть вам право доступу до таких послуг:
·· Послуги профорієнтації.
·· Навчальні курси.
·· Посередництво в отриманні роботи (пропозиції роботи).
·· Тренінги з підготовки до роботи та працевлаштування.

ДЛЯ КОГО

Lanbide розрахована на всіх людей, які проживають в Країні Басків, незалежно від
їх адміністративного становища. Розглядаються два види ситуацій:
1. Громадяни або особи, які мають дозвіл на проживання та/або роботу.
РЕЄСТРАЦІЯ З ПОСЕРЕДНИЦТВОМ, спрямована на пошук роботи, покращення
працевлаштованості та/або пошук навчання.
При реєстрації в Lanbide видають документ DARDE (Documento de alta y renovación de la demanda - Документ про реєстрацію та поновлення запиту), який
потрібно поновлювати кожні 3 місяці.
2. Особи без дозволу на проживання та/або роботу, які реєструються в Lanbide
за паспортом. РЕЄСТРАЦІЯ БЕЗ ПОСЕРЕДНИЦТВА (Запит на послуги перед
працевлаштуванням) орієнтована на навчання та відповідні дії перед прийомом
на роботу.
При реєстрації в Lanbide видають документ DARSE, який потрібно поновлювати
кожні 3 місяці.

ДОКУМЕНТИ

Цим особам автоматично призначається номер, який починається на літеру W, за
ним вони будуть ідентифіковані в Lanbide, доки не отримають NIE.
Щоб зареєструватися в Lanbide претендентам на працевлаштування вперше,
потрібно:
·· Документ, що посвідчує особу: дозвіл на проживання та/або роботу, паспорт,…
·· Підтвердження про реєстрацію в реєстрі за місцем проживання в Країні Басків
(див. пункт 1.1. цього посібника).

ПОВЕРНУТИСЯ ДО ЗМІСТУ
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8.1. Реєстрація у баскській службі зайнятості Lanbide

Щоб зареєструватися в Lanbide вперше, ви повинні звернутися до офісу Lanbide,
який закріплено за поштовим індексом адреси, де ви зареєстровані.
Потрібно зателефонувати та записатися на прийом, вам повідомлять, який офіс
Lanbide вам відповідає.
Телефон для запису на прийом: 945 16 06 00
Центри Lanbide у провінції Алава:
·· Lanbide Vitoria-Gasteiz Salburua
Адреса: Ferrocarril del Norte 1
Населений пункт: 01006 VITORIA-GASTEIZ (ARABA/ÁLAVA)
·· Lanbide Vitoria-Gasteiz Zaramaga
Адреса: Portal de Gamarra (Edificio Deba) 1
Населений пункт: 01013 VITORIA-GASTEIZ (ARABA/ÁLAVA)

КУДИ ЗВЕРТАТИСЯ

·· Lanbide Vitoria-Gasteiz Zabalgana
Адреса: Océano Pacífico 16
Населений пункт: 01010 VITORIA-GASTEIZ (ARABA/ÁLAVA)
·· Lanbide Vitoria-Gasteiz Zumakera
Адреса: Paseo de la Zumaquera 17 s/n
Населений пункт: 01006 VITORIA-GASTEIZ (ARABA/ÁLAVA)
·· Lanbide Agurain
Адреса: San Juan Plaza 1
Населений пункт: 01200 SALVATIERRA/AGURAIN (ARABA/ÁLAVA)
·· Lanbide Amurrio
Адреса: Armurulanda Plaza 4
Населений пункт: 01470 AMURRIO (ARABA/ÁLAVA
·· Lanbide Laudio/Llodio
Адреса: José Matía 24
Населений пункт: 01400 LAUDIO/LLODIO (ARABA/ÁLAVA)
http://apps.lanbide.euskadi.net
Після реєстрації в Lanbide, ви можете отримати профорієнтаційні консультації від
установ, що співпрацюють з Lanbide. Можна скористатися індивідуальними та
спеціалізованими послуги.
Серед них рекомендуємо:
·· FUNDACIÓN ADSIS / CIP GASTEIZ
Адреса: Zorrostea, nº 6
Тел.: 945 22 99 44
Електронна пошта: ines.sousa@fundacionadsis.org
·· ASOCIACION DE REINSERCION SOCIAL SARTU ÁLAVA
Адреса: Portal del Rey nº 20
Тел.: 945128061
Електронна пошта: sartualava@alava.sartu.org
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ПОВЕРНУТИСЯ ДО ЗМІСТУ

ТЕРМІНИ

DARDE/DARSE

8.1. Реєстрація у баскській службі зайнятості Lanbide

DARDE (“Documento de Alta y Renovación de la Demanda”) — це “Документ про
реєстрацію та поновлення запиту”, який видається Lanbide, коли ви реєструєтесь
як особа, яка шукає роботу та інші послуги. DARDE засвідчує, що ви зареєстровані
як особа, що шукає роботу. У ньому вказується термін наступного поновлення, дата
останнього поновлення та дата реєстрації в Lanbide. Також там зазначається код,
необхідний для поновлення по телефону, а також корисна інформація про те, як ви
можете поновити свій запит.
DARSE (“Documento de Alta y Renovación de la Demanda de Servicios”)— це
«Документ про реєстрацію та поновлення запиту на послуги», який видається
Lanbide, коли особа, яка не має доступу до ринку праці, реєструється як запитувач
послуг. DARSE засвідчує, що ви зареєстровані в Lanbide як особа, зацікавлена у
наданні послуг ще до працевлаштування. У ньому вказується термін наступного
поновлення, дата останнього поновлення та дата реєстрації в Lanbide. Також
там зазначається код, необхідний для поновлення по телефону, а також корисна
інформація про те, як ви можете поновити свій запит на послуги.
Дуже важливо поновлювати DARDE / DARSE кожні три місяці, тому що в
іншому випадку вас вилучають з реєстру і ви втратите доступ до пропозицій роботи
або запису на курси навчання.
Після реєстрації в Lanbide ви можете отримати доступ до всіх послуг Lanbide через
веб-сайт: www.lanbide.net

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Для цього вам потрібен код доступу, на отримання якого можна зробити запит на
веб-сайті Lanbide в розділі Mi Lanbidenet. Натисніть на Запит або Отримати Код
доступу (“Solicitar” або “Recuperar Clave”). Існує три різні способи отримати код
доступу: SMS, електронна пошта та звичайна пошта Correos.
Як тільки ви отримаєте перший тимчасовий код, необхідно змінити його на
постійний, який ви використовуватимете надалі.
У розділі Mi Lanbidenet можна:
·· Поновити DARDE/DARSE (за 7 днів до кінцевого терміну поновлення).
·· Записатися на прийом в офіс Lanbide.
·· Оформити підписку на пропозиції роботи.
·· Записатися на навчальні курси та майстер-класи.
·· Переглянути ваше резюме в Lanbide.
·· Перевіряти, на які пропозиції роботи та курси ви зареєструвалися.
·· Роздрукувати DARDE/DARSE.
·· Отримати документацію, пов’язану з Lanbide.
·· Отримати доступ до файлу RGI.
·· Надати документацію RGI.
Щоб увійти в Mi Lanbidenet, потрібно зазначити:
·· Користувач: DNI / NIE / W
·· Код доступу:

ПОВЕРНУТИСЯ ДО ЗМІСТУ
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8.2. Сервіс профорієнтації від Lanbide

Соціальна профорієнтація – це послуга, яку пропонує Lanbide, і яка складається
з супроводу, консультаційних послуг, інформування та профорієнтації у пошуку
роботи та навчання.
Чим допоможе сервіс профорієнтації, серед іншого:
·· Ознайомитися та користуватися веб-сайтом Lanbide.

ПРО ЩО ЙДЕТЬСЯ

·· Ознайомитися з наявними можливостями у м. Віторія.
·· Визначити професійну мету.
·· Отримати інформацію про навчальні ресурси.
·· Здійснити пошук курсів.
·· Оновити DARDE/DARSE.
·· Оновити запити на пошук роботи в Lanbide (Curriculum Vitae в Lanbide CV).
·· Оформити резюме, в тому числі в електронному вигляді.
·· Написати супровідні листи.
·· Освоїти активні методи пошуку роботи.
·· Здійснити пошук роботи через Інтернет.
·· Сформувати потрібні навички.

ДОКУМЕНТИ

ДЛЯ
КОГО

·· Підготуватися до співбесід.
Особи, зареєстровані в Lanbide.

DNI, NIE або паспорт
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8.2. Сервіс профорієнтації від Lanbide

Зробити запит на профорієнтацію можна в офісах Lanbide (у більшості випадків
вони направлять вас до центрів, що співпрацюють з Lanbide), або одразу в центрах,
що співпрацюють з Lanbide.
1. Для того аби звернутися в офіс Lanbide, необхідно записатися на прийом. Є
два шляхи:

КУДИ ЗВЕРТАТИСЯ

·· За телефоном: 945 16 06 00
·· На сайті www.lanbide.net. Натиснувши на: «Ми допоможемо вам в офісі» (“Te atendemos en Oficinas”), вказавши користувача та код доступу.
2. Зв’язатися з центрами, що співпрацюють з Lanbide ви можете,
зателефонувавши безпосередньо по телефону або відвідавши їхні офіси.
У Віторії є кілька таких центрів. Серед них ми рекомендуємо:
·· FUNDACIÓN ADSIS / CIP GASTEIZ
Адреса: Zorrostea, nº 6
Телефон: 945 22 99 44
Електронна пошта: ines.sousa@fundacionadsis.org

ДОДАТКОВА
ІНФОРМАЦІЯ

ВАРТІСТЬ

·· ASOCIACIÓN DE REINSERCIÓN SOCIAL SARTU ÁLAVA
Адреса: Portal del Rey
Телефон: 945 12 80 61
Електронна пошта: sartualava@alava.sartu.org

Безкоштовно

Щоб отримати доступ до служби профорієнтації центрів, що співпрацюють з Lanbide, ОБОВ’ЯЗКОВО потрібно спершу зареєструватися в Lanbide.

ПОВЕРНУТИСЯ ДО ЗМІСТУ
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9. Транспорт
9.1. Запит на отримання проїзної картки BAT для користування
міським автобусом і трамваєм
9.2. Легалізація посвідчення водія
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ПРО ЩО
ЙДЕТЬСЯ

9.1. Запит на отримання проїзної картки BAT для користування 
міським автобусом і трамваєм
Картка BAT використовується для проїзду міським автобусом і трамваєм по
м.Віторія-Гастейс.
Існують різні види карток BAT, зокрема:
·· Загальна картка BAT: нею можуть користуватися декілька людей.
·· Картка BAT для бенефіціарів соціальної картки є персональною пільговою
карткою та не може передаватися іншим людям.

ДОКУМЕНТИ

ДЛЯ КОГО

Будь-хто може користуватися карткою BAT.
Отримувачі екстреної соціальної допомоги Ayudas de Emergencia Social (AES),
допомоги гарантованого доходу Renta de Garantía de Ingresos (RGI) та/чи
муніципальних економічних та неекономічних пільг, усіх пільгових програм, якими
керує Базова Соціальна Служба (див. пункт 6.1), зможуть отримати картку BAT
як бенефіціари соціальної картки, і матимуть знижку на проїзд (загальний тариф:
0,60€ / тариф зі знижкою: 0,15€). Проконсультуйтесь щодо цієї послуги з вашим
соціальним працівником.
·· Документ, що посвідчує особу.
·· Для отримання картки BAT для бенефіціарів соціальної картки:
·· Фотографія паспортного розміру.
·· Документ, що свідчить про те, що ви є отримувачем муніципальних пільг.

КУДИ ЗВЕРТАТИСЯ

Загальна картка BAT:
Офіс трамвайного обслуговування (Oficina de Atención del Tranvía)
Адреса: Calle Sancho el Sabio, 9
Тел.: 945 13 55 54
Особиста картка BAT для бенефіціарів соціальної картки:
Адреса: C/ San Antonio, 10
Тел.: 945 16 16 16. Факс: 945 16 13 98
Електронна пошта: informacion@vitoria-gasteiz.org
Потрібно записатися за телефоном 945 16 11 06.
За додатковою інформацією телефонуйте 945 16 11 00.

ВАРТІСТЬ

Ви можете дізнатися тарифи на різні види карток BAT за наступним посиланням:
https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?idioma=es&uid=5ba1b04d_11cdab178fb__7fb8
Місця поповнення рахунку карток:
·· Автомати на трамвайних зупинках.
·· Автомати на зупинках лінії BEI (Bus Eléctrico Inteligente).
Після поповнення рахунку, при кожній поїздці потрібно провести карткою по
терміналу, який зазвичай знаходиться на трамвайній зупинці або всередині
автобуса, поряд з водієм.

ПОВЕРНУТИСЯ ДО ЗМІСТУ
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ТЕРМІНИ
ОТРИМАННЯ

9.1. Запит на отримання проїзної картки BAT для користування 
міським автобусом і трамваєм

На момент запиту.
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КУДИ
ЗВЕРТАТИСЯ

ДОКУМЕНТИ

ДЛЯ
КОГО

ПРО ЩО ЙДЕТЬСЯ

9.2. Легалізація посвідчення водія

9 березня 2022 року Головне управління дорожнього руху видало Інструкцію,
згідно з якою ви можете на законних підставах використовувати в Іспанії
посвідчення водія, отримане в Україні, терміном на ОДИН РІК з дня отримання
тимчасового захисту. Щоб скористатися цим правом, посвідчення має бути
дійсним, а власник має бути старшим 18 років.
Крім того, якщо ви проживаєте в Іспанії, на основі Обміну нотами від 11 січня
2010 року, за Угодою між Іспанією та Україною про взаємне визнання та обмін
національних посвідчень водія, ви можете обміняти посвідчення водія на іспанський
еквівалент, надавши оригінал українського документу.
Особи, що отримали тимчасовий захист (див. пункт 2.1)
·· Документ, що засвідчує особу та підтверджує вік старше 18 років.
·· Діюче посвідчення водія.
·· Заява на тимчасовий захист або підтвердження про подачу документів для її
оформлення.
·· Декларація відповідальності для перевірки дійсності посвідчення водія.
Департамент дорожнього руху провінції Алава (Jefatura Provincial de Tráfico de Álava)
Адреса: Avda Gasteiz, 13-15
Тел.: 945 22 20 58
Попередньо записатися можна, перейшовши за посиланням:
https://sedeclave.dgt.gob.es/WEB_NCIT_CONSULTA/solicitarCita.faces

ПОВЕРНУТИСЯ ДО ЗМІСТУ
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10. Домашні улюбленці
10.1. Домашні улюбленці
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ПРО ЩО ЙДЕТЬСЯ

10.1.

Домашні улюбленці

З метою попередження захворювань та гарантування здоров’я людей та тварин,
було затверджено протокол дій при в’їзді домашніх улюбленців (котів, собак та
домашніх тхорів) з території України.
Алгоритм наступний:
1. Повідомлення про в’їзд: кожен власник домашнього улюбленця, що приїхав
з території України повинен повідомити про в’їзд Службу в справах тварин у
провінції Алава (Servicio de Ganadería de la Diputación Foral de Álava).
2. Ідентифікація та реєстр тварини.
3. Вакцинація від сказу.

ТЕРМІНИ
ОТРИМАННЯ

ВАРТІСТЬ

КУДИ
ЗВЕРТАТИСЯ

ДЛЯ
КОГО

4. Дегельмінтизація.
Особи, що приїхали з України з домашніми улюбленцями
Служба у справах тварин у м. Алава (Servicio de Ganadería de Diputación Foral de
Álava)
Електронна пошта: servicioganaderia@araba.eus
Телефон: 945 18 18 18
Ви можете отримати додаткову інформацію, зателефонувавши до Служби
ветеринарів провінції Алава (Servicio de profesionales veterinarios de Álava) за
телефонами: 945 28 50 99 та 688 68 33 17.

Безкоштовно

Потрібно якнайшвидше повідомити відповідні служби про в’їзд з домашнім
улюбленцем.
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ЯК ДОПОМОГТИ?
ES24 2095 3150 2091 1706 5393

Вказавши AYUDA UKRANIA або просто UKRANIA

647 946 472
info@eutsiukrania.com
www.eutsiukrania.com

