Més
informació

Acollim
persones
refugiades

Al teu ajuntament i/o consell comarcal.

Què puc
fer per ajudar?

Al Comitè per a l’Acollida de les Persones
Refugiades: carrer Calàbria, 147, Barcelona
Per correu electrònic: refugi@gencat.cat
Al web: treballiaferssocials.gencat.cat
Per telèfon:

Acollim
persones
refugiades
Acomplim els drets humans
i millorem la qualitat
de la democràcia

Cost de la trucada:
segons operadora.

@
Acomplim els drets humans
i millorem la qualitat de la democràcia

Qui és persona
refugiada?
La condició de refugiat es reconeix a tota persona
que, per temors fundats de ser perseguida per motius
de raça, religió, nacionalitat, opinions polítiques,
pertinença a un determinat grup social, de gènere o
orientació sexual, es troba fora del seu país i no pot o
no vol —a causa d’aquests temors fundats— acollir-se
a la protecció del seu país de nacionalitat.
Convenció de Ginebra, 1951
Llei 12/2009, de 30 d’octubre, reguladora del dret d’asil i de la protecció subsidiària

D’on venen?

Què puc
fer per ajudar?
Cedeix o lloga un habitatge
Adreça’t al teu ajuntament, omple el formulari del
tràmit Inventari de recursos per a l’acollida de persones
refugiades de la Generalitat de Catalunya i farem,
sense cap cost, un informe d’idoneïtat de l’habitatge.
Podràs comptar amb el suport d'entitats
especialitzades gestionar els detalls del lloguer
o de la cessió del teu habitatge.
També pots col·laborar en la cerca d’habitatges
per a les persones refugiades.

Procedeixen de països de on es violen els drets
humans: de Veneçuela, Ucraïna, Hondures, Colòmbia,
el Salvador, Algèria, Síria, Rússia, Afganistan, Eritrea,
Geòrgia, etc.

Inscriu-te al Programa de
mentoria de la Generalitat
de Catalunya
Participa amb altres persones voluntàries en
l’acompanyament d’una persona o d’una família
refugiada en el procés d’aprenentatge del català
i el castellà, de cerca de feina i de participació en la
nostra societat. Aquest compromís cal assumir-lo
almenys durant un any.
Trobaràs tota la informació a http://web.gencat.cat/
ca/tramits. Indica en el buscador “Programa Català
de Refugi”.

Pots col·laborar amb les ONG

L’empresa on treballes
pot oferir feina
Les persones refugiades tenen perfils professionals
molt diversos i contractar-les comporta avantatges
com ara:
1. Internacionalització del negoci
2. Plantilles amb diversitat de perfils
3.	Responsabilitat social empresarial (RSE)
i de les organitzacions (RSO)
Si tens coneixement d’una oportunitat de contractació,
fes-nos-ho saber per telèfon al servei del 012 o per
correu electrònic a 012immigracio@gencat.cat i farem
arribar la informació a persones refugiades.

La contractació de persones
refugiades és igual que la de les
persones nacionals.

Són entitats que donen suport a aquestes persones
tant a casa nostra com al seu país d’origen,
i que lluiten contra les causes que provoquen
els desplaçaments forçats.

