QUI SOM?
AFABAR és una entitat sense afany de
lucre constituïda l’any 2004 que neix
amb l’ojectiu de:
•
•

•
•

Defensar els interessos dels infants
i adolescents acollits i de les
famílies acollidores
Oferir suport, assessorament
i informació a les famílies, i
acompanyer-les en el seu procés
d’acolliment
Esdevenir interlocutor i agent
social
Sensibilitzar i fer difusió de
l’acolliment

QUÈ FEM?
Un dels nostres objectius és generar xarxa. El nostre
grup de suport, que es reuneix regularment, és
un espai de trobada de les famílies acollidores on
compartim experiències, inquietuds i preocupacions.
Convidem espacialistes i experts que ens ajuden
a entendre millor què passa als nostres infants i a
nosaltes mateixos. Organitzem xerrades, tallers,
jornades per formar-nos, debatre i reflexionar
entorn a temes d’interès vinculats a l’acolliment

QUÈ ÉS L’ACOLLIMENT?

familiar.
A més, mitjançant la nostra llista de distribució,
posem

És una mesura temporal 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. Hi ha diferents
tipus d’acolliment:
• Acolliment d’urgència i diagnòstic
• Acolliment de curta durada
• Acolliment de llarga durada
• Acolliment de caps de setmana i vacances
• Acolliment en Unitats Convivencials
d’Acció Educativa (UCAE)
• Acolliment permanent

en

contacte

les

famílies

acollidores,

compartim informacions, dubtes i idees. Organitzem

QUI POT
ACOLLIR?

trobades per a què els nostres infants es puguin
conèixer i compartir experiències.
Promocionem i organitzem tot tipus d’activitats
artístiques i culturals que contribueixen a la difusió
de l’acolliment.

Els i les sol·licitants han d’estar en ple exercici dels
drets civils, ésser majors de 25 anys i tenir com a mínim 14 anys més que la persona acollida. A més, 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,

COMPARTIR

DONAR SUPORT

SENSIBILITZAR

i estar disposades a col·laborar amb els professionals tècnics que acompanyen l’acolliment. Més informacions a la web de la Generalitat de Catalunya.

Ets tu la
família
que aquest
infant està
esperant?
Acollir és oferir un entorn familiar
on créixer, amb dedicació i afecte,
en l’etapa més important de la vida
del menor.
AFABAR
Hotel d’Entitats de Gràcia
Carrer de la Providència 42
08024 Barcelona

648.296.455
info@afabar.org
@acollimentsBCN
AfabarAcolliment
afabar.org

AFABAR
Som una associació de
famílies acollidores de
Barcelona
Ens adrecem a totes aquelles
persones i famílies que
estan interessades en fer un
acolliment familiar, que ja són
famílies acollidores o que ho
han estat, i que tinguin ganes
de trobar-se amb altres famílies
amb la mateixa experiència.

