INFORMACIÓ SOBRE L’ACCÉS A
L’HABITATGE
A través d’aquest servei integral que ofereix AMIC, les
persones immigrades podran assessorar-se sobre:
• Els recursos i circuits per on passar per trobar un
habitatge (Oficines Locals de l’ Habitatge, com
sol·licitar un pis de protecció oficial, Borses Mediació
de Lloguer Social, ADIGSA, Xarxa de pisos Inclusió,
Projecte “Habitatge Compartit”, Entitats amb pisos
tutelats com Benallar ,Serveis Socials, Dispositius de
Primera Acollida, Centres Residencials)

SERVEIS
D’AMIC-UGT
AL SAIER
(Servei d’Atenció als Immigrants,
Estrangers i Refugiats)

Amb el suport de:

• Ajudes existents: informació sobre els requisits, impresos, terminis (Renda Bàsica d’Emancipació, Prestacions permanents i d’urgència).
• Organitzacions, premsa i webs especialitzades on
cercar pis.
• Els drets i deures bàsics (arrendatari o comprador i
arrendador o venedor).
• Aspectes bàsics a tenir en compte abans de comprar
o llogar un pis.
• Demandes de com procedir davant pràctiques abusives: suport als usuaris sobre aquelles pràctiques
abusives que pateixen de manera més habitual, per
poder evitar-les o denunciar-les (assetjament, infrahabitatge, sobreocupació, etc.). Derivacions i en alguns casos contactes amb: OMIC, Agencia Catalana
del Consum, Oficina per la No Discriminació, Serveis
de Mediació en Habitatge de l’Ajuntament de Barcelona, Servei d’Orientació Jurídica).
NOTA: AMIC no disposa de borsa d’habitatge pròpia.

CAL DEMANAR CITA PRÈVIA AL SAIER

Requisits d’accés:
- Demanar presencialment cita
prèvia al SAIER
- Estar empadronat a Barcelona
- Tenir Passaport , NIE o DNI
SAIER
Av. Paral·lel, 202. Barcelona
Metro: L1- Plaça Espanya
Tel: 93 256 37 95
Horari: Dilluns i dijous de 9 a 20 hores
Dimarts i dimecres de 9 a 19hores
Divendres de 9 a 14 hores

AMIC-UGT, en conveni amb l’Ajuntament de Barcelona, du a
terme des de l’any 1998 tasques d’assessorament al
Servei d’Atenció a Immigrants, Estrangers i Refugiats
(SAIER)
Què oferim:
• Servei de suport i eines per a la recerca de feina
• Orientació formatiu– laboral
• Homologació / convalidació de títols
• Informació sobre l’accés a l’habitatge
• Espai d’autoconsulta

www.associacioamic.cat

www.associacioamic.cat

FORMACIÓ

SUPORT A LA RECERCA DE FEINA
Des d’aquest servei s’ofereix assessorament individualitzat a les persones immigrades sobre:
• Informació sobre el mercat laboral actual (sectors i
perfils professionals amb més demanda laboral, etc.)
• Tècniques i eines per a la de recerca de feina.
• Informació sobre les borses de treball i ofertes laborals (a través d’Internet, en borses pròpies d’entitats,
directament a les empreses, Serveis d’Ocupació de la
Generalitat de Catalunya, etc.).
• Tècniques per afrontar l’entrevista de feina.
• Suport i orientació per a la redacció d’una carta de
presentació o motivació.
• Orientació i consells pràctics sobre la confecció del
currículum vitae
• Altres.
NOTA: AMIC no disposa de borsa de treball pròpia.

Orientem sobre el ventall de recursos formatius que es troben
a Barcelona o a les seves rodalies:

Informació sobre:
• Els diversos tipus de formació.
Formació reglada: educació obligatòria i postobligatòria (ESO,
Batxillerat, Formació Professional, Estudis Artístics, Universitat,
Màsters...)
Formació no reglada: Cursos professionalitzadors, de coneixements diversos, formació ocupacional, formació contínua,
plans d’ocupació (PO), tallers d’ocupació (TO), programes de
qualificació professional inicial (PQPI), etc.
Formació instrumental: idiomes, informàtica, alfabetització,
capacitacions específiques (carnet de manipulador d’aliments,
carnets de conducció de vehicles, etc.).
Altres: cursos oferts per centres cívics, associacions, etc.
• L’oferta formativa disponible a la ciutat i els centres on
s’imparteix
• Els requisits i procediment d’accés
• Informació sobre les beques, així com la vinculació
d’aquells estudis amb el món laboral, etc.

ESPAI D’AUTOCONSULTA
Com que buscar feina, habitatge o formar-se no és cosa d’un
dia, oferim un espai perquè els usuaris puguin accedir de manera autònoma i continuada a eines i recursos per a la recerca
de feina, l’homologació i convalidació d’estudis estrangers,
formació i habitatge, fins que aconsegueixen el seu objectiu.
:El servei ofereix l’ús : d’ordinador amb connexió a internet
(amb enllaços a borses de feina, a borses d’habitatge , etc.),
premsa especialitzada, plantilles de currículums, telèfon, fax i
altres recursos de suport.

HOMOLOGACIÓ i CONVALIDACIÓ DE TÍTOLS
L’Associació AMIC–UGT, des de fa molts anys i de forma
pionera a Catalunya, disposem d’un servei especialitzat en
homologacions i convalidacions d’estudis estrangers, tant
universitaris com no universitaris, el qual considerem imprescindible per fomentar la igualtat d’oportunitats.
• A qui va dirigit?
El servei d’AMIC-UGT s’adreça a tota aquella persona estrangera (independentment de la seva situació jurídica,
amb o sense papers) amb estudis oficials cursats al país
d’origen o a un altre país i que vulgui obtenir el reconeixement oficial de la seva equivalència amb un determinat títol
oficial espanyol.
• Què oferim?
Un servei integral i personalitzat que comprèn: La informació inicial sobre la homologació o convalidació dels estudis. Els requisits, la comprovació de la documentació acadèmica. L’emplenament d’impresos i la confecció de la
totalitat l’expedient, així com la seva presentació davant
les administracions competents fins la resolució final del
procediment.
Portem un seguiment administratiu cas per cas, realitzant
consultes directes , ja sigui a l’Àrea Funcional d’Alta Inspecció d’Educació (Ministeri d’Educació), o bé al Servei
d’Escolarització i Registre de Títols del Departament d’Ensenyament de la Generalitat. Alhora fem tota classe
d’escrits derivats dels possibles requeriments que puguin
sorgir en el procés d’homologació, fins a l’obtenció de la
credencial.

