
#CADAPERSONAIMPORTA

Maorca amb





Què pots 
fer tu?

Aquí tens alguns 
suggeriments de com 

pots ajudar les persones 
desplaçades d’Ucraïna:



Dona de forma 
eficaç
Les entitats presents al territori expliquen com les 

necessitats en una zona de conflicte “varien constantment”. 

Per això, asseguren que és molt més fàcil que elles mateixes 

gestionin els recursos ‘in situ’ de manera adequada que no 

pas algú altre des de Mallorca. El cost del transport o la 

caducitat d’alguns aliments o medicaments també els 

preocupen. En aquest sentit, recomanen que les compres 

de material es facin als comerços locals de la zona.

Des del Fons Mallorquí de Cooperació estam treballant 

per donar suport al poble ucraïnès i a les persones 

refugiades, gràcies a les aliances europees que mantenim 

inclús als països de l'est.

Per una banda, donam suport institucional, i recolzam i signam les 

declaracions del Consell Europeu de les Regions i Municipis, en què es 

condemna l'atac i s'expressa el compromís de suport i ajuda amb els 

municipis i persones refugiades ucraïneses. Per altra banda, enviam 

recursos econòmics coordinats a través de l'Associació Eslovaca de 

Municipis per a la compra de material sanitari i educatiu, i equips 

tècnics per combatre el fred i millorar les infraestructures d'acollida de 

les persones refugiades.

També esteim en contacte amb el municipi ucraïnès de Mariúpol, 

actualment assetjat per la guerra, i com el Fons Mallorquí, soci d'ALDA 

(Associació Europea per la Democràcia Local). Conjuntament, esteim 

concretant l'ajuda humanitària per a la ciutadania.

Per tot això, el Fons Mallorquí posa a disposició dels ajuntaments i de la 

ciutadania un número de compte a Colonya Caixa Pollença per a la 

recaptació de recursos per Ucraïna:

Per a més informació, pots consultar la pàgina web del Fons: 

https://fonsmallorqui.org

Número de compte:
ES56 2056 0004 4410 0056 8327



Ofereix-te per 
acollir les 
persones 
desplaçades

L'acolliment és cosa de tots i de 

cadascun de nosaltres. Sortim a la 

trobada amb creativitat i compromís. 

L'hospitalitat ens convida a 

acostar-nos al voluntariat, a les 

persones desplaçades, a proposar i, 

sobretot, a posar en joc el que tenim i 

preparar-nos per a rebre el que les 

persones “acollides” tenen per a 

compartir.

Volem establir un model d'acolliment 

temporal o de llarga estada per a 

persones desplaçades (tant infants 

com famílies). Perquè famílies i 

comunitats acullin persones 

desplaçades, el compromís 

d’acollida ha de ser de com a mínim 

de sis mesos ampliable a un any.

Si estàs interessat/da a acollir a casa 

teva i vols saber com fer-ho, 

demana més informació al Servei 
d’Atenció al Ciutadà de l’IMAS al 

telèfon 900 100 444, en què un 

equip de professionals t’atendran i 

orientaran en els passos a donar per 

a gestionar el teu oferiment.

Formulari per acollir persones desplaçades

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUP2Gq2lFxNTRWQrtw-
Tebpva0C3p2qTnyZSQLqY7h5Kylj-Q/viewform?usp=sf_link



Recomanacions a 
seguir per garantir la 
protecció i el 
benestar de les 
persones menors 
d’edat que fugen 
d’Ucraïna

Recomanacions a seguir per garantir la protecció i el 

benestar de les persones menors d’edat que fugen 

d’Ucraïna

L’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) adverteix de 

la necessitat de seguir uns protocols adequats i 

coordinats entre totes les entitats i institucions per 

garantir la protecció i el benestar de tots els infants i 

adolescents que arriben a Mallorca després d’haver 

hagut de fugir del conflicte bèl·lic d’Ucraïna i per evitar 

que la seva situació pugui veure’s agreujada.



Tal com es recomana des del Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030, des de l’IMAS s’insta a:

Preservar que els infants i adolescents visquin amb els seus 

familiars o coneguts, vetllant en tot moment pel seu interès 

superior, ja que qualsevol ruptura brusca pot provocar-los 

importants danys psicològics.

Garantir que tots els trasllats de les persones menors d'edat es 

fan per les vies oficials i en coordinació amb l'autoritat 

competent de la seva comunitat autònoma. No es poden entrar 

al país sense haver-se coordinat amb les administracions 

competents com són l’IMAS a Mallorca, les delegacions de 

Govern i el Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions.

Informar, en uns termes adaptats a l’edat de cada un, els infants 

i adolescents sobre el procés de trasllat, acolliment, dels 

recursos disponibles i de la tramitació de sol·licitud de protecció 

temporal.

Comunicar a la Fiscalia de Menors i a les Forces i Cossos de 

Seguretat qualsevol indici o sospita de risc o desemparament 

d’alguna persona menor d’edat.

Cal recordar que en tots els casos, i tal i com marca la regulació 

vigent, els infants i adolescents vinguts sense cap adult de 

referència viuran amb famílies d’acollida, ja valorades per l’IMAS 

per assegurar així que compleixen els requisits bàsics per garantir 

el seu benestar. Igualment, es tracta d’acolliments temporals 

mentre duri el conflicte bèl·lic i en cap cas aquest procés d’acollida 

implica l’adopció de l’infant o adolescent que s’estigui acollint, ja 

que es tracta de processos diferents.

Assegurar que totes les persones menors d’edat que arribin al 

nostre país sense un referent adult comptin amb un permís legal 

dels seus tutors o del govern ucraïnès. Des de l’Ambaixada 

d’Ucraïna, adverteixen que les notaries i les comissaries 

continuen funcionant al país i cap persona menor de 18 anys pot 

sortir del país sense autorització dels seus tutors legals o del 

Govern ucraïnès.

Informar les autoritats competents de qualsevol previsió 

d’arribada de persones afectades pel conflicte bèl·lic a través del 

correu apoyo.ucrania@inclusion.gob.es o del formulari 

https://www.inclusion.gob.es/es/ucrania/index.htm.

• Informar, també, l'autoritat competent de cada comunitat 

autònoma de les intencions de traslladar infants i adolescents 

sense els seus familiars o tutors legals. En el cas de Mallorca, cal 

informar l’IMAS.



Fes-te voluntari
Fa dies que les imatges d’Ucraïna protagonitzen els informatius, 

i ara també comencen a ser notícia els processos de refugi i 

d’acollida d’aquestes persones obligades a fugir. Les entitats 

que fan crides de voluntariat per acompanyar persones 

desplaçades en destaquen que és un enriquiment mutu que 

permet compartir coneixements, mirades i processos. 

Aquestes són algunes de les propostes per fer voluntariat:

Acompanyaments puntuals per facilitar l’accés als serveis 

públics, com ara l’empadronament, tràmits burocràtics o visites 

mèdiques; col·laborar en la recerca d’habitatge o bé en el 

procés d’aprenentatge del català o del castellà són algunes de 

les funcions que fa el voluntariat que ofereixen diferents 

entitats del Tercer Sector Social de Mallorca.

Per a fer-se voluntaris, han de ser persones majors de divuit anys, 

empàtiques i sociables, que manifestin un compromís amb la defensa 

del dret d’asil i els drets de les persones refugiades i immigrants, així 

com sentit ètic i valors com la justícia, la solidaritat, la llibertat i la 

igualtat. Per apuntar-se, es pot contactar directament amb entitats 

com Creu Roja, Càritas i altres entitats presents en els diferents 

municipis de Mallorca que disposen de programes de voluntariat.



Forma’t, informa i 
sensibilitza les 
persones del teu 
entorn

Comparteix informació sobre les causes de la crisi humanitària, 

l’asil, el refugi i les migracions, i col·labora a estendre’n la 

preocupació. Fes-ho i implica els teus familiars, les teves amistats, 

la teva associació de veïns, cooperativa, associació esportiva o 

cultural.



Com poden 
acompanyar els 
ajuntaments les 
persones 
desplaçades que 
s’han instal·lat als 
nostres municipis?

Poden ajudar fent l’acompanyament en aquests tràmits de 
proximitat:

- Escolarització dels infants.

- Ajuts per a la cobertura de necessitats bàsiques i d’allotjament.

- Ajuts per a les escoles d’estiu municipals, si s’escau.

- Acompanyament als centres de salut per expedir la Targeta

sanitària.

- Accés a serveis socials.

- Assessorament psicològic.




