ADOPCIÓ DE MENORS AMB NECESSITATS ESPECIALS
PROGRAMA ESPERANÇA
Aquests infants tenen l’esperança de tenir una família
Menor nascut el juliol de 2006. Es troba en un centre de protecció, té reconegut un grau de discapacitat
d'un 41% associat a un retard mental lleuger. És un infant amb bona salut, és alegre, divertit, simpàtic,
sociable, molt sensible, afectuós i inquiet. És molt creatiu i imaginatiu, gaudeix molt amb el joc. Li
agrada el camp, els animals i és molt hàbil amb els jocs de construcció. El seu ritme d'aprenentatge és
lent però està content, integrat i té molt bona actitud a l'escola. Es relaciona amb els altres de forma
positiva, té capacitat empàtica i és capaç d'establir vinculacions afectives.
Menor nascuda el gener de 2008. Actualment es troba en un centre de protecció, és una nina alegre i
riallera. Necessita molta d'atenció i que l'adult estigui pendent d'ella. És una menor que demana ser vista
i escoltada. Per a ella és molt dificultós parlar dels seus sentiments i, gairebé sempre, actua fent allò que
els altres esperen d'ella. Per tot el que ha patit, es mostra en constant estat d'alerta, és a dir, necessita
tenir controlat tot allò que passa al seu entorn atès que això li dóna seguretat. A nivell acadèmic destaca
per les seves excel·lents qualificacions. Necessita una família que li pugui aportar calidesa, estabilitat i
seguretat, aspectes que poden influir positivament en el seu desenvolupament.
Menor nascut el desembre de 2009. És un nin molt expressiu i afectuós. Presenta canvis d'estat d'ànim
bastant contradictoris, pot passar d'estar content a enfadar-se o a l'inrevés, amb molta facilitat. A nivell
maduratiu sembla un infant més petit. Destaca d'ell que és molt emotiu, gaudeix de les petites coses i és
molt agraït, per la qual cosa, necessita una família adient que pugui cobrir adequadament les seves
necessitats de forma més individualitzada.
Germanes nascudes el març de 2012 i l'octubre de 2014. Es troben en família cangur. La major
presenta una simptomatologia molt relacionada amb la desatenció primarenca atès que ha passat per
l'experiència d'haver estat atesa de forma negligent. La por a ser abandonada ha estat molt present en
ella de manera que crea un excés de dependència en la persona que la cuida. És molt autònoma i una
actitud de cura cap als altres. La petita ha estat molt poc temps exposada a la situació negligent i
d'abandonament, per la qual cosa, presenta un bon desenvolupament en general, encara que lleument
tardà en alguns aspectes.

Menor nascuda al juliol de 2017. En situació de desemparament per antecedents de negligència física i
emocional greu. Presenta un retard maduratiu, amb major afectació a l'àrea motora, té reconegut un grau
de discapacitat del 35% tot i que no es té constància de la presència de malalties ni al·lèrgies. Està en
família cangur des de que tenia 9 mesos, va a l'escoleta i es mostra tranquil·la i contenta la major part
del temps. Malgrat això, no és capaç d'expressar les seves necessitats.
INFORMACIÓ DEL PROGRAMA
Perquè els ciutadans coneguin la realitat dels infants en situació de desemparament, l'Institut Mallorquí d’Afers
Socials, promou i realitza aquesta campanya de sensibilització i informació, amb la finalitat de despertar
aquelles motivacions que, fonamentades sobre principis, idees i valors de solidaritat i compromís social,
permetin atreure a aquells ciutadans que desitgin ser PARES i MARES i formar part del conjunt de FAMÍLIES
ADOPTIVES d'INFANTS AMB NECESSITATS ESPECIALS.
En el nostre desig d’oferir als menors protegits les millors cures i atencions possibles, dins un nucli de
convivència familiar estable, NECESSITAM FAMÍLIES QUE S'OFEREIXIN per a l'adopció d'infants amb
necessitats especials que actualment estan en acolliment temporal o interns en centres de protecció de menors
per trobar-se en situació d'abandonament, i que tenguin una CAPACITAT ESPECIAL PER A TENIR-NE
CURA I ESTIMAR-LOS.

SOL·LICITUD D’INFORMACIÓ
Podeu informar-vos PERSONALMENT a: Institut Mallorquí d'Afers Socials
Secció d'Adopcions
Tel: 971 76 33 45 i 971763341
Com estableix l'art. 25.5 del Decret 40/2006, tindrà caràcter preferent la tramitació de sol·licituds que facin
constar la disposició d'adoptar menors que es trobin en alguna de les situacions següents:
a) Reagrupació familiar, perquè les persones sol·licitants són familiars del menor o dels menors proposats
per adopció, o perquè ja tenen adoptat un menor que és familiar del menor en situació d'adopció.
b) Acceptació de grups de tres o més germans.
c) Acceptació de menors amb discapacitats o problemes greus de salut especials.
d) Acceptació de menors de més de set anys.
e) Acceptació de menors amb antecedents clínics hereditaris de risc.
f) Acceptació de menors amb altres necessitats especials.
RECEPCIÓ D’OFERIMENTS DE FAMÍLIES:
Se sol·licitarà entrevista personal amb un tècnic de l'equip d'adopcions. Es valorarà principalment la motivació
per fer una adopció d'un menor del PROGRAMA ESPERANÇA i les principals circumstàncies personals de la
família que s'ofereix per realitzar aquesta adopció.
En aquesta entrevista se li aportarà el corresponent dossier, incloent la sol·licitud d'adopció i la documentació
que el sol·licitant ha de presentar conjuntament amb el seu oferiment.
Un cop incoat l'expedient, la família realitzarà el curs de formació específic per a menors amb necessitats
especials.
Posteriorment s'iniciarà el procés de valoració personal i familiar, que inclourà un mínim de quatre entrevistes.
En finalitzar aquest procés, es REALITZA LA VALORACIÓ D'IDONEÏTAT i, si és favorable, es
plantejaria, si escau, la seva selecció per a la possible adopció d’un menor amb necessitats especials.

Si voleu tenir més informació o estau interessats, posau-vos en contacte amb l'equip d'adopcions o veniu a
veure'ns.
Horari d’atenció al públic: de 9 a 14 h.

