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ПРИЙМАЮЧІ СІМ’ЇЗВ'ЯЖІТЬСЯ З НАМИ

LOTURAK

SAN VIATOR IKASTETXEA
945 22 65 95

sersosanviator.loturak@gmail.com

Gipuzkoa

Bizkaia

LOIOLAETXEA ELKARTEA
620 92 87 39 (Asier)

676 94 27 29  (Tania)
loturak@loiolaetxea.org

Ін�ц�атива створення
баскської мереж� прийому

громадян

З часом я зрозумів, що
доклавши трохи зусиль, я

можу допомогти. Родина, яку
я приймав почувала себе як

удома.

Ми почали цінувати все, що даємо іншим і
ще більше те, що родина, яка живе з нами

була змушена залишити.

Дов�дков� орган�зац�ї
Loturak:

PERTSONALDE
688  62 53 05
asier@pertsonalde.org

Getxo та Mancomunidad
de Uribe Costa

Margen Izquierda та Zona Minera
PORTUGALETEKO ASIALDI SAREA
loturak@aisialdisarea.org
610527498

Bilbao та вся територ�я Bizkaia
FUNDACIÓN ELLACURÍA
747 47 39 26
ainhoa@fundacionellacuria.org

mailto:loturak@aisialdisarea.org


Прийом с�м’ї б�женц�в - це не лише 
надання м�сця проживання, а повна
�нтеграц�я в нову родину, пост�йна 

п�дтримка � сп�льне життя 
Програма створення локальних мереж прийому на основ�:

Прийом б�женц�в у своєму дом� щонайменше на пер�од 3
м�сяц�в (з можлив�стю продовження до 6 або 12 м�сяц�в).

Забезпечення базовими потребами (утримання с�мей
б�женц�в).

Добров�льний прийом (не отримують ф�нансової
компенсац�ї)

Це мережа м�сцевих родин, громад та окремих людей, як�
погоджуються на:

ХОЧУ СТАТИ ПРИЙМАЮЧОЮ
РОДИНОЮ. ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ?

ЩО ТАКЕ ПРОГРАМА
LOTURAK?

Оц�нка прийомної родини та її актуальної житлової/
ф�нансової ситуац�ї.

П�дписання договору, де вказуються терм�ни прийняття та
обов ’язки учасник�в обох с�мей.

СПОЧАТКУ

ПРОГРАМА ПРИЙМАЮЧИХ СІМЕЙ

ПРОТЯГОМ

Пер�одичне оц�нювання сп�в�снування та процесу прийому.

Техн�чний супров�д у раз� потреби, сумн�ву, конфл�кту.

Безперервне навчання та можливост� психосоц�альної
п�дтримки

ПІСЛЯ

П�дписання угоди про зак�нчення прийому та оц�нка
сп�в�снування. 

П�дтримка зв ’язку з прийомною с�м ’єю.

Сенсиб�л�зац�я та отриманий досв�д в рамках програми
передається �ншим приймаючим с�м ’ям.

Але на цьому все не зак�нчується:

Ми прагнемо створити прост�р, де волонтери, прийомн� та приймаюч�
с�м’ї зможуть створити б�льш справедливе, критичне сусп�льство для
п�дтримки м�грант�в та б�женц�в.

Приймаючих с�мей М�сцевих груп
волонтер�в

СТВОРЕННЯ
ГРОМАДСЬКОЇ

ПОЗИЦІЇ

РІЗНОМАНІТНІСТЬ
МОЖЛИВОСТЕЙ

УПРАВЛІННЯ
СПІЛЬНИМ
ЖИТТЯМ

ПРОСТІР ДЛЯ
СПІВІСНУВАННЯ

ОРГАНІЗОВАНА
МЕРЕЖА

СОЛІДАРНОСТІ
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Наш� принципи:


