SOLIDARITAT AMB UCRAÏNA
Des de l’Ajuntament de Cassà de la Selva, i davant la greu emergència
humanitària que viu Ucraïna com a conseqüència de la guerra que està patint, us
donem a conèixer quina assistència i quins serveis s’ofereixen a nivell municipal a
les persones refugiades i quines accions pot dur a terme la ciutadania per
canalitzar la seva solidaritat de la manera més eficient possible, proporcionant el
contacte amb entitats i organismes supramunicipals.

SUPORT A PERSONES REFUGIADES D’UCRAÏNA
ASSESSORAMENT LEGAL,TRÀMITS I DOCUMENTACIÓ DE L'AJUNTAMENT
DE CASSÀ DE LA SELVA


Atenció, informació i assessorament individual persones
refugiades residents a Cassà de la Selva
Servei de Primera Acollida
Adreça: C/ Enric Coris, 11 Espai L’Escorxador
Telèfons: 972 46 00 11 / 601 980 655
A/e: ciutadania@cassa.cat

Horari: dilluns, dimecres i divendres de 8:00 a 15:00
Totes les tardes i caps de setmana + Dimarts, dijous matins atendrem a
l’oficina de la Policia Local:
Adreça: C/ de la Pau, 60
Telèfons: 972 46 10 69
ATENCIONS D'URGÈNCIA (ACTUACIÓ SERVEIS SOCIALS BÀSICS)


Atenció a necessitats bàsiques a famílies acollides a Cassà de la Selva
Serveis socials
Telèfons: 972 46 08 51 Plaça de la Coma,1
A/e: Equip 4 Cassà de la Selva <sbas4@cbs.cat>
Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14h

ESCOLARITZACIÓ D'INFANTS I JOVES


Per a l'escolarització contacteu amb:
Regidoria d'Educació
Adreça: Edifici L’Estació rbla. Onze de Setembre, 113
Telèfon: 972 46 00 05
A/e: educacio@cassa.cat
Horari: de dilluns a divendres, de 8 a 14 h

INFORMACIÓ I ASSESSORAMENT CREU ROJA


Allotjament famílies sense sostre ni cobertura de necessitats bàsiques i
recursos per a l'atenció i assessorament legal a Girona.
CREU ROJA
Adreça: c. Bernat Boades, 6 - Girona
Telèfon: 972 21 64 00
A/e: girona@creuroja.org

ALTRES SUPORTS GENERALITAT DE CATALUNYA





Sol·licitud d'asil a Catalunya
Escolarització dels infants i joves
Acollida cultural i lingüística
Menors no acompanyats - Direcció General d'Atenció a la Infància i
l'Adolescència (DGAIA)

ALTRES VIES DE CONTACTE:
Consulat General d’Ucraïna a Barcelona
Telèfon: +34 93 402 89 56.
Telèfon exclusiu per a comunicació de situacions d’emergència: +34 629 382 936.
Correu electrònic: gc_esb@mfa.gov.ua

Ambaixada d’Ucraïna a Espanya (Madrid)
Telèfon: +34 91 748 93 60; +34 91 759 03 28.
Telèfon exclusiu per a comunicació de situacions d’emergència: +34 620 641 324.

ALTRES WEBS D'INTERÈS



Generalitat de Catalunya: https://web.gencat.cat/ca/ucraina/index.html
Fons Català de Cooperació: fonscatala.org





Servei d'Atenció a Immigrants, Emigrants i Refugiats
(SAIER): https://ajuntament.barcelona.cat/novaciutadania/ca/serveidatencio-immigrants-emigrants-i-refugiats-saier
Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat (CCAR): http://www.ccar.cat/

COM POTS COL·LABORAR?
FES UN DONATIU
Si vols oferir suport a la població afectada pel conflicte d'Ucraïna, seguint les
instruccions del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (FCCD) i el de
la majoria d'organitzacions internacionals, la forma més efectiva de canalitzar
l'ajuda és fent aportacions econòmiques a les entitats que ja treballen sobre
el terreny.
Pots fer el teu donatiu al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (FCCD)
en alguns d’aquests compte bancaris:


Fons Català de Cooperació fonscatala.org

Donatiu mitjançant:



BBVA, codi IBAN: ES 91 0182 6035 4102 0160 8531
Caixabank, codi IBAN: ES 79 2100 3200 9625 0002 9627

A més, posem a disposició un recull d’altres ONG i organismes que donen
resposta a la crisi humanitària a Ucraïna i que també accepten aportacions. Aquest
espai s'actualitzarà periòdicament. http://cooperaciocatalana.gencat.cat/ca/quefem/accio-humanitaria/ucraina/
MOLT IMPORTANT: Des de l’ajuntament actualment no es fa cap recollida de
material, ja que totes les iniciatives les canalitzem a través de les ONGs que estan
treballant al territori i tenen el coneixement de les necessitats reals dels refugiats
en aquest moment.

COM POTS ACOLLIR O OFERIR UN HABITATGE BUIT?


Com oferir un habitatge buit o ser llar d’acollida
Si pots oferir un habitatge buit i pots cedir-lo o bé vols ser llar acollidora a
Cassà, pots donar-te d’alta a l’enllaç: Formulari d'acollida de refugiats d'Ucraïna
a Cassà


Com acollir un infant
Per acollir un infant cal que us adreceu directament a la Generalitat de
Catalunya: https://web.gencat.cat/ca/ucraina/com-colaborar/acollir-unafamilia-o-un-menor/

GUIA SOBRE L’ACOLLIMENT FAMILIAR
https://dretssocials.gencat.cat/web/.content/03ambits_tematics/01acollimentsiadopcions/ac
olliments/destacats_dreta/guia_acolliment/guia_acolliment.pdf

