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QUÈ PUC FER PER DONAR SUPORT DES DE MENORCA A LA POBLACIÓ VÍCTIMA DEL 
CONFLICTE 

 

Puc organitzar una recollida de materials a Menorca per enviar a Ucraïna? 

La informació que s’ha rebut sobre les recollides de materials que s’estan fent a 

Menorca resulta preocupant, ja que els transport cap a Ucraïna està sent molt 

difícil. En el cas del menjar, roba, medicaments i altres materials útils es poden 

comprar als països veïns que estan acollint de manera massiva la població que fuig 

de la guerra. Mentre, pel que fa als medicaments, cal complir els estàndards de 

l’Agència Europea de Medicaments i de les agències nacionals de cadascun dels 

països on passi el transport. Veure més informació aquí.   

Voldria acollir una persona adulta o família a casa meva, com fer-ho? 

El Ministeri ha desenvolupat un nou Programa d’Acolliment Familiar tot i que 

encara s’ha de definir com es gestionarà. Es desplegarà a través d’una xarxa de 

treballadores socials que verificaran la idoneïtat dels allotjaments i es farà en 

col·laboració amb els serveis socials dels ajuntaments i entitats del tercer sector 

(per definir).  

En aquests casos, es tracta d’un acord directe entre les persones propietàries de 

l’allotjament i les persones d’acollida.  

A Menorca, formalment hi ha 5 places disponibles a través del programa estatal i 

dues específiques per a menors no acompanyats. Tanmateix, aquesta disponibilitat 

es podria ampliar en funció de les necessitats. 

Voldria acollir un infant. Com fer-ho? 

Una parella o una persona tota sola, major d’edat i resident a l’illa de Menorca, que 

ho sol·liciti degudament i sigui valorada com a idònia, després del corresponent 

procés d’estudi sociofamiliar per part de l’equip tècnic del Servei Insular de Família. 

Està molt bé que hi hagi famílies que vulguin acollir infants, però açò dur un procés 

i tràmits per garantir que l’acollida es produirà amb certes garanties. 
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S’ha de tenir en compte que  una unitat familiar no es pot fer família d’acollida 

només per a criatures d’una edat o país concret. Ara amb el conflicte d’Ucraïna, hi 

ha famílies que volen acollir infants d’allà... però hom no es pot fer família 

d’acollida només per nens d’aquest país... sinó que el tràmit és per acollir a 

qualsevol infant que ho necessiti. 

En el cas de Menorca, per ser família d’acollida, la persona o família que estigui 

interessada a fer un acolliment s'ha d'adreçar o contactar amb el Servei Insular de 

Família, C/ Vassallo, 33-B  (Tel. 971361212). Açò suposa un tràmit i valoració per 

saber si la família és o no apte a nivell psicològic i social, per avaluar si poden  

tenir cura de l’infant...  

Sempre es necessiten famílies d’acollida... però el tràmit es fa a nivell general i 

prèvia valoració dels serveis de família competents. 

Veure més informació aquí.   

 

És possible fer voluntariat? 

En breu estarà disponible la informació de com col·laborar a través de tasques de 

voluntariat per tal de realitzar: acompanyament, traducció, classes d’espanyol i català, 

etc. 


