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Eusko Jaurlaritzak 
Ukrainako gerra dela-eta 
Euskadira iristen diren 
desplazatuak artatzeko 
sistema bat prestatu du; 
zeinahi nazionalitate edo 
administrazio-egoera 
dutela ere, urgentziaz 
ostatua behar dutenak 
artatuko ditu. 

Kontaktua Gurutze 
Gorriaren bidez egiten 
da,  

945 222 222 
telefonora deituz, 

09:00etatik 22:00etara.  

Edo aurrez aurre, 
10:00etatik 18:00etara 
honako helbide hauetan: 

▪ Gasteiz  
Gaztelako Atea 52 

▪ Donostia  
Zorroagako gaina 41 

▪ Bilbo  
Concha Jenerala 34 

Horrez gain, premiazko 
egoeretan eta artatu 
beharreko pertsonek 
dokumentazioa 
dutenean, CEARen 
telefono-zenbaki 
hauetara ere dei 
dezakete:  

▪ Araba: 679 051 932 

▪ Gipuzkoa: 608 012 241 

▪ Bizkaia: 618 205 421 

1.  LARRIALDIETAKO BIZITOKIA 
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Aurrez aurre egingo da 
Polizia Nazionalaren 
polizia - etxeetan: 

▪ ARABA 
Oñati kalea 17 
Gasteiz 

▪ BIZKAIA 
Gordoniz kalea 8  
Bilbo 

▪ GIPUZKOA 
Urumea pasealekua 17 
Donostia 

Nola egin eskaera? 
Aurretiko hitzordua izatea 
ezinbestekoa da.  
Eskatzeko esteka: 
https://sede.administraci
onespublicas.gob.es/icppl
us/index.html 
“Ukraina, aldi baterako 
babes – baimena” izeneko 
fitxa hautatu behar da. 
Polizia-etxeek Eusko 
Jaurlaritzak eskainitako 
itzulpen-zerbitzua izango 
dute.  

2.  ALDI BATERAKO BABES-BAIMENA 

Dokumentazioa 
▪ Bidaia-dokumentua 

eta/edo nortasun-
agiria  

▪ Zure nortasuna eta 
nazionalitatea egiazta 
dezakeen beste 
edozein agiri.  

▪ NANaren neurriko 
argazkia, hondo 
zuriarekin. 

▪ Adingabeen kasuan, 
familia-lotura 
egiaztatzen duen 
dokumentazioa 
(jaiotza-ziurtagiria). 

Aldi baterako babesaren 
ebazpenaren 
jakinarazpena 
deskargatzea egongo da,  
Atzerritarraren Nortasun 
Zenbakia (AIZ) eta 
espediente-zenbakia 
esteka honetan sartuta: 
https://www.citapreviadn
ie.es/citaPreviaDni/Index
Desplazados.action 
Ebazpena lortu ondoren, 
berriz eskatu beharko da 
hitzordua Polizia Nazio-
nalean Atzerritarren 
Nortasun Txartela (AIT) 
lortzeko. 
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Ukrainako identifikazio-
agiriei buruzko 
gaietarako, interesdunari  
gomendatzen zaio 
harremanetan jartzea 
Ukrainak Madrilen duen  
Enbaxadako Atal 
Kontsularrarekin. 
 
Telefonoak: 917 489 360 

         917 489 378 
         917 489 382 

Larrialdiak:  620 641 324 
E-maila: 
     emb_es@mfa.gov.ua       
     consul_es@mfa.gov.ua 
 
 
 

Zer-nolako Bizileku-baimena 
emango didate? 
Aldi baterako babesaren 
onuradunei urtebeteko 
bizileku eta lan-baimena 
emango zaie. 

Aldi baterako babesa eta 
bizileku- eta lan-baimenak 
automatikoki beste urtebetez 
luzatuko dira lehenengoa 
amaitzen denean, betiere aldi 
baterako babesa deklaratzeko 
eskumena duen organoak 
amaitutzat ematen ez badu. 
Salbuespenez, beste urtebetez 
luzatu ahal izango da. 

Nazioarteko Babesa eska 
dezaket? 
Desplazatua ezin bada 
Ukrainara itzuli jazarpena 
jasateko beldur delako bere 
iritzi politiko zein 
erlijiosoengatik, edo etnia, 
nazionalitate, orientazio 
sexual edo genero-
identitateari lotutako 
arrazoiengatik, edo 
lanbideagatik, edo genero-
indarkeriaren biktima delako 
e.a., orduan nazioarteko 
babesa eska dezake. Aldi 
baterako babesa ez da 
bateraezina nazioarteko 
babes-eskaerarekin. 

Intereseko telefonoak:  
BILTZEN 

Aholkularitza juridikoa, 
Gizarteratzea eta 

Kulturarteko Bizikidetzaren 
Euskal Zerbitzua 

▪ Erabiltzaileak:  
Tel.: 900 840 890 
asesoria@euskadi.eus 

▪ Profesionalak:  
Tel.: 944 001 809 
juridika@biltzen.org 

Ordutegia:  
Astelehenetik ostiralera, 
09:30etik 14:00etara. 
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Desplazatuek baliabide 
ekonomikorik ez badute 
laguntza lor dezakete 
Nazioarteko Babeserako 
Harrera Sisteman sartzeko 
eskatuta. Horretarako, ez 
da beharrezkoa lehenago 
babeseko bizileku-baimena 
eskatu izana edo asiloa 
eskatu izana. Beste eskaera 
horiek bateragarriak dira, 
eta geroago egin daitezke. 

Euskadin Nazioarteko 
Babeserako Harrera 
Sistemarako sarbidearen 
kudeaketa CEAR-ek 
kudeatzen du: 

▪ Gasteiz  
Jose Erbina kalea 2 
Tel.: 945 266 805 

▪ Donostia  
Amezketarrak kalea 3 
Tel.: 943 242 483 

▪ Bilbo  
Baiona kalea 1 
Tel.: 944 248 844 

 

3. OSTATUA ETA MANTENUA 

 
Aldi Baterako Babesaren 
eskaria behin aurkeztuta, 
desplazatuek Osasun Txartel 
Indibiduala (OTI)  edukitzeko 
eskubidea dute. Txartel honek 
2 urteko iraupena izango du, 
eta Espainia osoan izango du 
balioa.  
Aurretik arreta medikoa behar 
bada, 6 hilabeterako Aldi 
Baterako Osasun Laguntzarako 
Dokumentu berriztagarri  bat 
izapidetuko da, bakarrik 
Euskadin baliozkoa. Nolanahi 
ere, asistentzia medikoa 
bermatuta dago. 

OTI txartela osasun 
zentroan eskatzen da, 
honako dokumentazio 
hau aurkeztuta: 
▪ Aldi baterako babesa 

eskatu badute, eskaera 
aurkeztu izanaren 
frogagiria edo aldi 
baterako babesa 
emateko ebazpena  

▪ Pasaportea, Ukrainako 
agiri nazionala edo 
Ukrainako bizileku-
baimena,  

▪ Errolda-agiria (baldin 
badu). 

4. EUSKAL OSASUN-ZERBITZUA 
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Gerra dela-eta 
desplazatu diren eta aldi 
baterako babes-
sistemari atxikitako 
ukrainarrak bizi diren 
udalean errolda 
daitezke, honako 
identifikazio-agiri hauek 
aurkeztuz: 
 

▪ Indarrean dagoen 
pasaportea edo Polizia 
Nazionalak izapidetutako 
dokumentazioa (aldi 
baterako babesa 
eskariaren frogagiria edo 
honen aldeko ebazpena). 

▪ Heldu arduradun (ez du 
zertan gurasoa izan) 
baten laguntza duten 18 
urte baino gutxiagokoen 
kasuan, Polizia 
Nazionalak izapidetutako 
dokumentazioa (aldi 
baterako babes 
eskariaren frogagiria edo 
honen aldeko ebazpena). 
Kasu honetan, adingabea 
laguntzen duen pertsona 
Polizia Nazionalean 
adingabekoentzat aldi 
baterako babesa 
aurkeztu zuen pertsona 
berbera izan behar da.  

 

▪ Edonola ere, 
erroldatzeko bi 
gurasoen baimenik ez 
badago, nahikoa izango 
da haietako batek edo 
eskaera egiten duen 
arduradunak 
erantzukizunpeko 
adierazpen bat sinatzea 

 

5. ERROLDA 
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Ukrainatik desplazatutakoek 
Lanbiden (Euskal Enplegu 
Zerbitzuan) enplegu-
eskatzaile moduan eman 
dezakete izena, babes- 
eskariaren frogagiria edo 
honen aldeko ebazpena lortu 
eta 24 ordu geroago. 

Era berean, Lanbidek 
eskainitako ekimen 
formatiboetan izena ematea 
izango dute (kasu honetan, 
pasaportea baino ez da 
aurkeztu behar).  

 

 

 
Gomendioa da eskolatzea bi 
aste baino gehiago ez 
atzeratzea, familia bakoitzaren 
bizilekuaren egoera argitu arte.  

Eskolatzea eskatzeko izapideak 
edozein ikastetxetan egin 
daitezke. 

 Gomendagarria bada ere, 
eskolatzeko ez da beharrezkoa 
errolda-ziurtagiririk aurkeztea. 

https://www.euskadi.eus/sist
ema-educativo-vasco-
informacion-a-las-
familias/web01-a2hikast/es/ 
 
 

6.  EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUA 

 
Aldi baterako babes 
eskatzaileek beren 
gidabaimen ukrainarrak 
erabili edota espainiar 
batekin trukatu ahal izango 
dituzte. Tramite hau egiteko: 
▪ Gasteiz 

Gasteiz etorb. 13-15  
Tel.: 945 222 058 

▪ Donostia 
Julio Caro Baroja 
enparantza 2 
Tel.: 943 452 000 

▪ Bilbo 
Barroeta Aldamar kalea 1 
Tel.: 944 421 300 

 
Ukrainatik maskotekin 
iristen diren desplazatuek 
lehenbailehen jakinarazi 
behar diete foru-
aldundietako abeltzaintza-
zerbitzuei.  
Jakinarazpen hori 
desplazatutako pertsonak 
berak egingo du zuzenean 
edo albaitaritza-kliniken 
bidez. Animalia guztiek 
pasa behar baitute 
kontsulta klinika horietatik. 

8. GIDABAIMENA 

7.  EUSKAL HEZKUNTZA-SISTEMA 

9. MASKOTAK 
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Foru-aldundiak arduratzen 
dira familia-erreferenterik 
gabe iritsitako adingabeen 
egoera sozio-familiarraren 
balorazioa egiteaz, eta beren 
gain hartzen dute behin-
behineko zaintza. Horretaz 
gain, haurrak eta nerabeak 
familiarekin batera 
lekualdatu direnean arrisku- 
edo babesgabetasun-
egoerak detektatzen diren 
kasuak baloratuko dituzte.  

Bestalde, guraso edo 
legezko ordezkarien 
kargura ez dauden 
adingabeak borondatez 
hartzen dituzten 
familien egokitasunaren 
balorazioa egingo dute, 
baita harrera egiteko 
gogoa erakutsi duten 
beste hainbatena ere, 
aldez aurretik atzerritar 
adingabekoen aldi 
baterako mugimendua 
helburu duten harrera-
programetan parte 
hartu ez dutenetik 
hasita. 

 

Haurren foru-zerbitzuak 
▪ Araba 

acogimiento@araba.eus 
Tel.: 945 121 060 

▪ Gipuzkoa 
familiaharrera@gipuzkoa.eus 
Tel.: 943 112 522 

▪ Bizkaia 
ume-infancia@bizkaia.eus 
Tel.:   946 082 971  

946 082 968  
944 067 969 

▪ Eusko Jaurlaritzako Familia 
eta Haurren Zuzendaritza 

▪    adingabeak@euskadi.eus 

10. ERREFERENTERIK GABEKO 
ADINGABEAK 
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Ukrainako gerraren ondorioz 
desplazatutako emakumeek eta 
neskatoek informazioa eta 
aholkularitza behar badute 
emakumeen aurkako 
indarkeriarekin lotutako gaietan –
indarkeria hori bere bikotekideak 
edo bikotekide ohiak eragindakoa 
bada– edo sexu-askatasunaren 
aurkako delituren bat pairatu 
badute, Emakumeen aurkako 
Indarkeriaren Biktimentzako 
Telefono bidezko Arreta 
Zerbitzuarekin (SATEVI) jar daitezke 
harremanetan: 900 840 111. 

Telefono horrek eguneko 
24 orduetan eta asteko 
egun guztietan 
funtzionatzen du. 
Emakumeen aurkako 
indarkerian 
espezializatutako 
profesionalek ematen dute 
arreta, doakoa da, eta 51 
hizkuntzatan ematen du 
arreta, besteak beste, 
ukraineraz eta errusieraz. 
Arreta berehalakoa izango 
da, anonimoa, 
konfidentziala eta doakoa, 
eta ez du arrastorik uzten 
telefono-fakturan. 

11. EMAKUMEEN AURKAKO 
INDARKERIA 

 
 

LGTBI kolektibokoak diren 
Ukrainako desplazatuak, 
premia espezifikoren 
bat badute eta beren 
orientazio edo identitate 
sexualarekin lotutako 
gaietan aholkularitza 
eskatzen badute, 
Berdindu zerbitzuarekin  
harremanetan jar 
daitezke. 
ORDUTEGIA: asteartetik 
ostiralera: 10:00-13:00 
eta astelehenetik 
ostiralera: 16:00-19:00. 

▪ Gasteiz 
Ramiro de Maeztu kalea 3 
945 029 079 
617 810 471 
berdindu.araba@gmail.com 
 

▪ Bilbo 
Ramón y Cajal kalea 2 
946 453 322  
617 813 089 
berdindu.bizkaia@gmail.com  
 

▪ Donostia 
Mikeletes kalea 20 
943 216 551  
688 769 865 
berdindu.gipuzkoa@gmail.com 

12. LGTBI PERTSONAK 


