L’ACOLLIMENT FAMILIAR
El procés de tramitació de l'acolliment familiar
Quan un infant no pot ser atès pels seus pares, una altra família, prèviament
seleccionada, s’encarrega de tenir-ne cura durant el temps necessari, integrant-lo
en la seva vida familiar.
És una de les formes d'ajut i protecció dels infants i adolescents que es troben en
una situació familiar que fa que hagin de viure fora de la seva família d'origen.
L'acolliment ofereix una alternativa a aquests infants.
És una mesura temporal per oferir als infants el millor entorn possible per créixer
fins que la seva família resolgui els problemes que l'impedeixen d'ocupar-se'n.
Situació dels infants que poden ser acollits
Els infants que necessiten una família d'acollida han viscut situacions difícils que
els han portat a la separació del seu nucli familiar d'origen i estan en situació de
desemparament.
Les circumstàncies personals d'aquests infants són molt diverses: poden ser petits
o grans (des de nadons fins a divuit anys), de diferents cultures, amb germans o
sense, i poden presentar necessitats educatives especials.
Tipus d'acolliment i durada
En funció de les necessitats dels infants i la situació de la família biològica, hi ha
diferents tipus d'acolliment:



Acolliment familiar temporal: es dóna quan es considera que hi ha unes certes
garanties de recuperació i de retorn a la seva família d’origen.
Acolliment familiar permanent: Es duu a terme quan no és factible el retorn a la
llar familiar però es considera adequat que l’infant no perdi el contacte amb la
seva família biològica.

Qui pot acollir un infant?
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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Hem de tenir en compte que una unitat familiar no es pot fer família d’acollida
només per nens d’una edat o país concret. Ara amb el conflicte d’Ucraïna, hi ha
famílies que volen acollir fillets d’allà... però hom no es pot fer família d’acollida
només per nens d’aquest país... sinó que si et fas família d’acollida és per acollir a
qualsevol infant que ho necessiti.
Les persones sol·licitants han de gaudir d'una situació afectiva equilibrada,
disposar de temps, tenir una actitud educativa flexible i un entorn familiar
socialitzador per a l'infant acollit, i estar disposades a col·laborar amb els
professionals tècnics que acompanyen l'acolliment. Per fer l'acolliment, tots els
membres de la família, incloent-hi els fills i filles, si n'hi ha, han d'estar-hi d'acord.
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.
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