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QUÈ ÉS L'ACOLLIMENT FAMILIAR?
Quan un infant no pot ser atès adequadament 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.

QUINS TIPUS D'ACOLLIMENTS FAMILIARS HI HA?
Segons les possibilitats qui hi hagi que l'infant torni a la seva llar familiar, podem diferenciar dos
tipus d'acolliment:
1. 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.
2. Acolliment familiar permanent:
És 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

AMB QUI ES POT FER UN ACOLLIMENT?
L'acolliment familiar es pot fer amb:
1. Família extensa:
Són els casos en els quals hi ha una relació prèvia de parentesc, bé sigui per
consanguinitat o per afinitat, entre la persona acollidora i l'infant.
2. Família aliena:
En aquest cas l'infant és acollit per una persona o família a la qual no l'uneix
cap vincle familiar, i que ha presentat sol.licitud d'acolliment i ha estat
valorada com a idònia.

QUI POT ACOLLIR UN INFANT?
En tots els casos ha de ser:
Una parella o una persona tota sola, major de 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.

QUIN VINCLE LEGAL S'ESTABLEIX AMB L'INFANT?
A la família acollidora se li concedeix la guarda de l'infant, la qual cosa implica que haurà de
vetllar per ell, fer-li companyia, alimentar-lo, educar-lo i proporcionar-li una formació integral.
El menor mantindrà visites amb la seva família biològica sempre que no sigui contrari al seu
interès

QUINS SÓN ELS REQUISITS NECESSARIS PER TRAMITAR UN ACOLLIMENT FAMILIAR?
Perquè una persona pugui acollir un menor cal que sigui declarada idònia per fer-se càrrec d'un
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infant després que l'Equip Tècnic del SIF hagi valorat el cas.

COMPARTEIXES LA TEVA?
DEPARTAMENT DE CIUTADANIA I FAMÍLIA
Servei Insular de Família
C/ Vassallo, 33-B 07703 (Maó)
Tel. 971 36.12.12 / Fax 971 35 00 03
menors.cime@silme.es
més informació clic aquí
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