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QUE É O ACOLLEMENTO FAMILIAR?
O acollemento familiar é unha forma de coidado alternativo que prevé o sistema de protección á infancia, 
baseado na solidariedade da cidadanía, que lles permite aos nenos que se atopan separados dos seus 
proxenitores medrar nun ambiente familiar estable durante un tempo determinado. Esta separación vén 
determinada por diversas situacións nos adultos de referencia dos menores de idade que teñen a cargo, 
que van desde incumprimento a imposibilidade e inadecuación (malos tratos) das responsabilidades de 
crianza, educación e coidado que teñen encomendadas. O que xuridicamente se define como desam-
paro.

O obxectivo xeral é darlle cumprimento ao dereito de todos os nenos e nenas a vivir e medrar nunha 
familia, tendo como horizonte o retorno coa súa familia de orixe cando sexa posible. 

A nosa lexislación vixente recoñece diferentes modalidades desta medida de protección á infancia 
atendendo á súa finalidade e en función do contexto familiar onde se produce a acollida do neno ou da 
nena tras a separación da súa familia directa. Distinguimos entre o acollemento en familia allea, onde 
non existe vínculo de parentesco nin de relación previo á súa constitución, e o acollemento en familia 
extensa, onde o neno se integra na rede familiar ou social de orixe.  

CALES SON OS MOTIVOS POLOS QUE UN NENO OU UNHA NENA PODE

Os motivos de separación da súa familia de orixe adoitan ser diversos, con múltiples factores de risco 
que comprometen o benestar infantil e que son consecuencia da falta de capacidade de coidado, 
crianza e educación das persoas que os teñen a cargo (exclusión social, dificultades graves con pato-
loxías e/ou adiccións, ingresos en prisión, falecementos repentinos, indicadores de malos tratos, falta de 
apoios…). As familias, polas circunstancias nas que se atopan, vense abocadas a pedirlle á Administra-
ción competente en cada comunidade autónoma que asuma a garda temporal dos seus fillos e fillas, por 
un tempo determinado non superior aos dous anos, ou ben a Administración Pública, de acordo coa lei, 
retira a tutela por verificarse unha situación de desprotección ou malos tratos infantil.
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  Estás cun neno día 
a día e ves como vai 
evolucionando, medrando, 
sobre todo que é feliz...    
E entón pensas: algo 
estarei a facer ben!
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VERSE BAIXO ESTA FÓRMULA DE COIDADO ALTERNATIVO?



EN QUE SITUACIÓN ESTÁN OS NENOS E NENAS ACOLLIDOS NUNHA FAMILIA?

A infancia que se atopa baixo unha medida de protección ditada pola entidade pública competente da 
comunidade autónoma, e en función da gravidade das situacións que determinaron a separación, man-
tén vínculos coa súa familia de orixe a través de contactos e/ou visitas. 

Os proxenitores posúen certo nivel de responsabilidade respecto dos seus fillos, sobre todo cando se 
traballa pola reunificación familiar. 

Os nenos e as nenas en acollemento familiar reciben unha atención individualizada que lles permite 
crear vínculos positivos, construír outras formas de relación, incorporar rutinas, valores e habilidades 
para unha mellor adaptación á vida diaria, facilitando as súas relacións sociais e desenvolvendo posibi-
lidades de futuro diferentes ás de partida.  

QUE CARACTERÍSTICAS PODEN PRESENTAR OS NENOS E AS NENAS QUE SE 
ATOPAN BAIXO MEDIDAS DE PROTECCIÓN Á INFANCIA? 

Como todo ser humano nas súas primeiras fases de desenvolvemento, as súas características veñen 
determinadas polas súas necesidades e circunstancias. Todos comparten a separación da súa fami-
lia de orixe por vivir situacións de dificultade social, e necesitan certa seguridade emocional, unha 
comprensión da súa realidade, acorde coas súas capacidades e co seu nivel de desenvolvemento. É 
dicir, hai que ter en conta os acontecementos aos que estiveron expostos e que determinaron a medida 
de protección. 

Son nenos non emancipados de 0 a 17 anos. Poden presentar dificultades ou características especiais 
de tipo físico e psíquico, tamén se poden presentar dificultades debido á súa orixe étnica-cultural.  

O acollemento familiar ten que proporcionarlles elementos de reparación fronte a esas conse-
cuencias, e fronte aos sentimentos de abandono que a separación lles puidese xerar.
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  Almorzar xuntos! Iso 
para min era o máis! Comer, 
cear xuntos era o máis 
bonito. Sentíaste en familia, 
ben contigo mesma e parte 
deles.



COMO DEBEN DE SER AS FAMILIAS DE ACOLLIDA?

Familias solidarias coa infancia, independentemente da súa forma de configuración: monoparental, bipa-
rental, estado civil, orientación sexual, número de fillos/as… Será necesario de forma posterior coñecer 
en profundidade as capacidades que os adultos poidan ofrecer en relación coas necesidades destes 
nenos e nenas. 

As familias de acollida, nun acto solidario, ofrecen o seu fogar a nenos e nenas baixo unha medida de 
protección, cóidanos e exercen unha parentalidade social por un tempo determinado, como alternativa 
á acollida nun centro ou recurso residencial. 

TEÑEN QUE CUMPRIR ALGÚN REQUISITO?

As candidatas deberán pasar por un proceso de formación-valoración, onde a familia poida reflexionar 
sobre esta decisión ata chegar a constituírse como familia acolledora. Existe un marco regulador en cada 
comunidade autónoma que concreta todos estes aspectos. 

Os criterios que utilizan as administracións públicas para determinar a capacidade de constituírse en 
familia de acollida están baseados na motivación e a estabilidade persoal, económica e social das 
persoas que se ofrecen para esta tarefa, tense especialmente en conta a súa capacidade educativa e 
relacional. 

Neste marco regulador inclúense os sistemas de apoio e de compensación económica establecidos para 
o desenvolvemento da acollida familiar. Esta prestación está exenta do IRPF.

         Acoller estes nenos 
comportounos un proxecto 
común novo a unha idade 
na que os proxectos comúns 
adoitan ser pasear, viaxar ou 
xubilarse. Pois non! O noso 
proxecto é outro e moito máis 
intenso.
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CAL É O PAPEL DE CRUZ VERMELLA NESTE ÁMBITO?

Cruz Vermella Española, a través do seu Programa de infancia en dificultade social, dispón dunha 
rede de proxectos dirixidos á infancia no conxunto do Estado e, en concreto, respecto do acollemento 
familiar, desde 1989 impulsa esta modalidade de coidado en 20 ámbitos provinciais, mediante un modelo 
mixto de xestión entre os servizos públicos e a iniciativa social.  

En xeral e acorde co marco regulador do acollemento familiar en cada comunidade autónoma, Cruz 
Vermella proporciona os seguintes apoios: 

• Sensibilización, información e orientación. 
• Formación en coñecementos e habilidades. 
• Estudo e valoración das capacidades das persoas interesadas en acoller. 
• Preparación dos acolledores para formalizar o acollemento e, nalgúns territorios, tamén de nenos/
as para iniciar o acollemento. Normalmente isto último realízano os equipos de atención á infancia da 
Administración ou do recurso onde se atope o neno ou a nena. 
• Soporte técnico de carácter psicolóxico, social e educativo: atención individualizada, grupal e comu-
nitaria de carácter continuado ás familias de acollida durante o tempo que dura o acollemento e na 
finalización deste. 
• Xestión coordinada das visitas que se estableceron entre os nenos e a súa familia de orixe. 
• Facilitar recursos de respiro e descanso temporal. 
• Actividades de participación e encontro cos nenos/as e as familias.
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     Nin estamos tolos, nin 
somos heroes. Pretendes 
facer un mundo mellor, 
e simplemente es un elo 
máis dunha gran cadea 
solidaria.



ONDE ACUDIR EN CASO DE ESTAR INTERESADO EN SER ACOLLEDOR

• Oficina Autonómica de Cruz Vermella Española en Galicia 
Tel.: 981 221 000 
Enderezo-e: moncas@cruzroja.es / galicia@cruzroja.es 
Web: www.acollementofamiliar.org 

• Oficina Provincial de Cruz Vermella Española na Coruña 
Tel.: 981 221 000/679 955 275 
Enderezo-e: narode@cruzroja.es / rabuva@cruzroja.es. 

• Asemblea Comarcal de Cruz Vermella Española en Santiago de Compostela 
Tel.: 981 586 969 
Enderezo-e: mapima@cruzroja.es / laucas@cruzroja.es

• Oficina Provincial de Cruz Vermella Española en Lugo 
Tel.: 982 231 613 
Enderezo-e: anessi@cruzroja.es / cafofe@cruzroja.es

• Oficina Provincial de Cruz Vermella Española en Ourense 
Tel.: 988 222 484 
Enderezo-e: solose@cruzroja.es / devesa@cruzroja.es 

• Oficina Provincial de Cruz Vermella Española en Pontevedra 
Tel.: 986 852 115 
Enderezo-e: cofeab@cruzroja.es / difrelo@cruzroja.es

XUNTA DE GALICIA

•Servizo de Defensa do Menor - Xunta de Galicia
Tel.: 981 544 630

Enderezo: Edificio Administrativo San Caetano, s/n - CP 15781
Santiago de Compostela, A Coruña

• Xefatura Territorial de A Coruña - Servizo de Familias e Menores
Tel.: 981 185 704
Enderezo: Avda. Salvador de Madariaga, 9 -1º CP 15008 A Coruña
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• Xefatura Territorial de Lugo - Servizo de Familias e Menores
Tel.: 982 294 442
Enderezo: Ronda da Muralla, 70 - CP 27071 Lugo

• Xefatura Territorial de Ourense - Servizo de Familias e Menores
Tel.: 988 386 121
Enderezo: Rúa Saénz Díez, 39 - baixo - CP 32003 Ourense

• Xefatura Territorial de Vigo - Servizo de Familias e Menores
Tel.: 986 817 044

Enderezo: Concepción Arenal, 8 - 1º CP. 36201 Vigo, Pontevedra
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