
Deixa’t acollir per un/a nen/a
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CONTACTE:
Carrer Tarragona, 1
25005 Lleida
T   973 246 307
@  acollimentslleida@intress.org

Gran Via de les Corts Catalanes 584, 3-1
08011 Barcelona
T   933 908 708
@  acollimentsbcn@intress.org

Servei de titularitat pública de l’Institut Català d’Adopcions i 
d’Acolliments del Departament de Treball, Afers Socials i Família de la 
Generalitat de Catalunya.



DEIXA'T ACOLLIR PER UN/A NEN/A
Hi ha infants i joves adolescents que viuen una situació difícil: la seva família 
no en pot tenir cura i, aleshores, l’Administració se n’ha de fer càrrec. Però 
mentre la família d’origen d’aquests infants intenta refer-se, potser que la 
teva família pugui oferir-los un bon entorn per a créixer i desenvolupar-se. 

Deixa’t acollir per un nen o nena i suma la família a aquest projecte 
social! Has d’estar disposada a col·laborar i ajudar a normalitzar la vida 
d’aquests nens/es, oferint-los afecte, dedicació i el suport que precisen, 
respectant la seva identitat personal i familiar. 

Hi ha dos elements bàsics que caracteritzen l’acolliment familiar: 

1. Temporalitat: l’acollida és una situació temporal que finalitzarà en el 
moment en que l’infant o el jove tingui garantides les seves necessitats 
amb la seva família d’origen o d’una altra manera. 

2. Existeix un contacte entre l’infant i la seva família d’origen, sempre 
que sigui possible, a través de visites i sortides que seran supervisades 
per professionals de l’entitat. 

Existeixen diferents maneres de sumar-te als acolliments, consulta la nos-
tra web i busca la teva opció (www.intress.org/acolliments) 

LES FAMÍLIES
Pot fer d’acollidor aquella persona o família que estigui disposada a 
col·laborar i ajudar a normalitzar la vida d’aquests nens/es, oferint-los 
l'afecte, dedicació i suport que precisen, respectant la seva identitat 
personal i familiar.

La família acollidora rep, durant tot el procés, l’assessorament i l’ori-
entació d’un equip de professionals per tal de facilitar la integració 
i convivència del nen/a dins la família. Paral·lelament, també rep un 
suport econòmic per cobrir les necessitats de l’infant acollit.

TU POTS FER 
LA TEVA FAMILIA 
MÉS ACOLLIDORA, 
ESTÀ A LES TEVES 
MANS!

ELS INFANTS
Són nens, nenes i joves que l’administració ha protegit d’un entorn 
inapropiat per al seu correcte desenvolupament. 

Aquests infants necessiten sentir-se reconeguts dins una família que 
els estimi i els doni seguretat. 


