Protecció subsidiària
Vols fer voluntariat
S'atorga a les persones que no
en mentoria
reuneixen els requisits perquè se les
per a persones refugiades?
reconegui com a refugiades però que
TENS UN HABITATGE EN PROPIETAT
I EL VOLS LLOGAR?
presenten motius fonamentats per
creure que si retornen al seu país
POTS LLOGAR-LO O CEDIR-LO
poden patir danys greus per a la seva
APUNTA'T AL PROGRAMA DE
PER A L'ACOLLIDA DE
vida.

Sol.licitant de protecció
internacional
Aquella persona que ha presentat
una sol.licitud de reconeixement de la
seva condició de refugiada i es
troba a l'espera de la seva resolució.

D'on procedeixen les persones
que estan sol.licitant l'asil?
Procedeixen de diversos països en
conflicte, principalment de
Siria, l'Afganistan i Eritrea.
Però també d'altres països on hi ha
conflictes polítics com Ucraïna i
Veneçuela.

MENTORIA!

És un projecte que s'emmarca en el
Programa català de refugi, que té
com a objectiu mobilitzar grups de
persones voluntàries per
acompanyar i donar suport a una
persona refugiada o un grup
familiar durant un any.
Els mentors es comprometen a:
Dedicar de 2 a 4 hores setmanals
Passar una entrevista prèvia
Fer una formació de 24 hores

PERSONES REFUGIADES
Adreça't al teu ajuntament

Omple el formulari per formar
part de l'inventari de recursos
per a l'acollida de persones
refugiades de la Generalitat de
Catalunya.
Es farà una inspecció de
l'habitatge
Es coordinarà el lloguer i l'acollida
de les persones refugiades amb
l'entitat corresponent.

Podràs comptar amb el suport de les
La inscripció al programa es pot sol.licitar en
entitats especialitzades en l'acollida de
qualsevol moment a l'adreça
persones refugiades per concretar tots els
detalls del lloguer o de la cessió del teu
www.trebaifamilies.gencat.cat/programarefugi
habitatge.

Què puc fer per ajudar?

Què és una
persona
refugiada?

Ofereix-te per acompanyar les
persones refugiades fent
voluntariat en mentoria!

És algú que fuig del seu país
perquè la seva vida hi perilla i
busca protecció en un altre.

Si ets propietari d'un habitatge
pots cedir-lo o llogar-lo per a
l'acollida de persones refugiades

Davant la sol.licitud de protecció
internacional es pot concedir l'estatut
de refugiat o la protecció subsidiària

Col.labora amb les ONG i
transforma les causes que
provoquen els desplaçaments
forçats.
Hi ha moltes formes de
col.laborar...
INFORMA-TE'N AL TEU
AJUNTAMENT o AL CONSELL
COMARCAL DE L'ANOIA
ciutadania@anoia.cat

http://refugee.cat/ca/home-ca/

En quines situacions es pot
sol.licitar protecció
internacional?
Quan hi ha temors fundats de
persecució per motius de raça/
ètnia, religió, nacionalitat, opinions
polítiques, pertinença a un grup
social determinat, gènere o
orientació sexual.
També pot sol.licitar l'asil la
població que fuig de conflictes
armats o situacions de violència
generalitzada

