CRISI HUMANITÀRIA D'UCRAÏNA

CRISI HUMANITÀRIA D'UCRAÏNA

Us facilitem diferents informacions d'interès sobre
l’accés als diferents serveis habilitats per a la gestió
d’aquesta crisi humanitària

Informació sobre l’acollida de persones refugiades
·

La Generalitat de Catalunya està canalitzant totes les sol licituds

GUIA

d'acollida a través de:

Número de telèfon 012 (atén en idioma ucraïnès)
Correu electrònic: comiteacollida.igualtat@gencat.cat.

RECURSOS I CONTACTES
PER A L'AJUDA I ACOLLIMENT DE PERSONES REFUGIADES

Acolliment de menors d'edat sense tutors legals
Drets Socials ha habilitat un circuit d'urgència per l'acolliment de
menors

d'edat

contacte:

al

d'Ucraïna
telèfon

sense
116111

tutors
o

legals.

Cal

mitjançant

un

posar-se

en

correu

a

dgaia.dso@gencat.cat

- Març 2022 Número de telèfon 116111
Correu electrònic: dgaia.dso@gencat.cat

Escolarització dels infants
Respecte

el

procés

d’escolarització

dels

infants,

les

consultes

es

poden realitzar a les Oficines Municipals d’Escolarització. En el cas
de Canet, contacteu amb l'Àrea d'Educació:

Correu electrònic: artigasgm@canetdemar.cat

Canet de Mar amb el
poble d'Ucraïna

CRISI HUMANITÀRIA D'UCRAÏNA

Recollida de material
S’ha habilitat un punt central de recollida de material solidari a la
Zona

Zal

del

ajuntaments

i

Port
les

de

Barcelona,

entitats

per

al

qual

dipositar

es

els

poden

objectes

adreçar
i

els

COM COL·LABORAR

productes

recollits.

Acolliment local :

Per organitzar la logística, cal enviar un correu a l’adreça:

help4ukraine@bancdelsaliments.org
Més informació al web: www.portdebarcelona.cat

Si teniu opció de fer acolliment temporal, us

Contactes Canet de Mar

demanem que ompliu el formulari que s'obre a
través d'aquest QR, indicant quantes persones

Àrea d'Acció Social de l'Ajuntament de Canet de Mar

podeu allotjar a casa vostra.

Telèfon: 93 795 46 75
Correu electrònic: canet.serveissocials@canetdemar.cat

Per fer gestions d'empadronament, contactar amb l'Oficina d'Atenció

Voluntariat:

Ciutadana de l'Ajuntament a través de:

Telèfon: 93 794 39 40

Aquest
Podeu contactar amb el Centre d'Atenció Primària (CAP) de Canet a
través de:

Telèfon: 937 95 66 76

Per emergències, contactar amb la Policia Local de Canet de Mar:

Telèfon: 93 794 00 88

formulari

va

dirigit

a

totes

aquelles

persones que puguin oferir el seu temps per fer
d'intèrprets,

proporcionar

ajuda

d'aprenentatge de la llengua, etc.

psicològica,

