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Acord de col laborac

El Ministeri de Salut i Bene
signen avui un acord de cosignen avui un acord de co
Programa d’acolliment fam
Social a la Infància i a la F

Aquest acord ha permès la
l’establiment de canals del establiment de canals de 
través del les xarxes socia
·  

M

ió

estar i la Fundació Jacqueline Pradère, 
ol·laboració per a la difusió delol laboració  per a la difusió del 

miliar gestionat per l’Àrea d’Atenció 
Família del Ministeri de Salut i Benestar.

a producció del suport publicitari, 
distribució massiva i la seva difusió adistribució massiva, i la seva difusió a 

als.
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Programa d acollimen

El Programa d’acolliment
Social a la Infància i a la F

La finalitat del programa é
i i/ ill itj trisc i/o perill mitjançant una

cura, l’educació i l’alimen
i brecuperar-se, i responsab

pares.

nt familiar

Àfamiliar està integrat dins l’Àrea d’Atenc
Família del Ministeri de Salut i Benestar.

és oferir protecció al menor en situació
f íli llid l tia família acollidora que en complementi

tació mentre la família d’origen no pug
bilit d l f ibilitzar-se de les seves funcions com



Què és l’acolliment fa

És un recurs de protecció a
família pel temps que siguifamília pel temps que sigui
seva família d’origen. 

E t t d’ lli tEs tracta d’acolliments en e
entre el menor  i la família 
respecte per la història i larespecte per la història i la 
la família biològica i pel seu
que sigui possible la seva 

amiliar?

al menor que ofereix un espai dins d’una
i necessari, mentre no pugui retornar ami necessari, mentre no pugui retornar am

l i t i i l d tel que no existeix cap vincle de parentes
que l’acull, on s’afavoreix un entorn de 
identitat del menor per la seva relació aidentitat del menor, per la seva relació a
u retorn al nucli familiar, evitant en la me
institucionalització.



Quins menors poden

Qualsevol menor d’entre

· En situació de desprote
integral o que estigui instintegral o que estigui inst
· Que a causa de dificu
temporalment per una alttemporalment per una alt

n ser acollits?

e 0 i 18 anys:

ecció i de risc per al seu desenvolupam
titucionalitzattitucionalitzat.

ultats familiars puntuals, necessiti ser a
tra família.tra família.



Díptics: distribució a totees les llars, establiments i institucions de



Díptic digital: docume
pàgina web del Ministeri d

ent en suport digital, que estarà penjat a
de Salut i Benestar  



Anuncis: publicacions een mitjans de comunicació



famílies interessades que vu
programa, penjada a la webprograma, penjada a la web 

lguin complementar la informació sobre 
del Ministeri de Salut i Benestardel Ministeri de Salut i Benestar



Web i xarxes socials: 
campanya d’acolliment fam

publicacions que ajudaran a difondre la 
iliar


