Cercam famílies
amb bon cor

Famílies acollidores

Característiques principals de
l’acolliment familiar

A l’IMAS cercam famílies que vulguin acollir infants en situació de desprotecció que no poden
conviure amb els seus pares. Cal donar-los una
oportunitat per poder sortir d’una història familiar
plena de dificultats i desenganys.

Nins i nines residents a Mallorca.
La vinculació legal de filiació es manté amb els seus
progenitors. Els infants poden mantenir contacte
amb els pares, o altres familiars, en funció de les
seves necessitats.
Els nins i nines passen a conviure amb les famílies
acollidores, i s’integren a les activitats del barri, de
l’escoleta, o escola, i el PAC, etc.

Els infants necessiten un ambient familiar
càlid. La vostra cura i el vostre afecte els poden
proporcionar el que necessiten per al seu desenvolupament. Amb vosaltres aquests nins i nines
milloraran la visió de si mateixos. Sentir-se segurs i
estimats els animarà a ser protagonistes de la seva
pròpia història.

A quins infants
es dirigeix el programa?
A nins i nines amb expedient obert al Servei de
Menors i Família de l’IMAS que, per diferents
motius, no poden conviure amb els seus pares.

Qui pot ser
família acollidora?
Totes les persones majors d’edat motivades per
ajudar els infants i disposades a passar per un
procés de valoració i formació del Programa de
famílies acollidores.
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Els sol·licitants d’acolliment familiar poden ser
matrimonis, parelles de fet o monoparentals, que
gaudeixin d’un bon estat de salut i disposin d’una
situació sociofamiliar estable.

Programes d’acolliment familiar de l’IMAS
Programa famílies cangur
• Acolliment familiar de durada temporal.
• Nins i nines entre 0 i 6 anys.
Programa famílies niu
• Acolliment familiar de durada permanent
• Nins i nines majors de 6 anys.

Com podeu contactar amb l’IMAS?
Al Telèfon gratuït 900 100 444
us facilitam tota la informació.
A la pàgina web: <http://www.imasmallorca.net>,
hi trobareu tota la informació dels programes
d’acolliment familiar i hi podreu fer un curs informatiu en línia sobre acolliment familiar i ampliar-ne els
vostres coneixements.
Carrer General Riera 67, 07010 Palma.

Què us oferim des de l’IMAS?
• Informació
• Formació
• Orientació, assessorament i suport
permanent a l’acolliment
• Suport econòmic
• Atenció telefònica per a urgències les 24 hores

