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SUPORT UCRAÏNA

FORMULARI VOLUNTARIAT

Per tal de coordinar, a nivell municipal, els protocols d’ajuda als refugiats de la guerra d’Ucraïna i poder donar-
los suport en previsió que arribin a Ulldecona, des de l’Ajuntament obrim una borsa de voluntaris i persones
que vulguin ajudar des de diversos àmbits o amb suport divers.

Deixa’ns les teves dades personals i de contacte i marca la casella oportuna segons les teves possibilitats i la
col·laboració que pots oferir:

Dades 
Nom i cognoms o raó social

Tipus d’identificació

o DNI / NIF    o NIE
Número identificador del document – lletra

D’acord  amb  la  normativa  vigent,  autoritzo l’Ajuntament  d’Ulldecona  que  m’enviï  avisos  per  informar-me  de  les
notificacions pendents de recollir en relació amb aquesta sol·licitud:

o Al telèfon mòbil: ________________________________________________________________________

o A l’adreça de correu electrònic:_____________________________________________________________

Signatura

Ulldecona, de  de

Feu arribar aquest formulari a l’adreça de correu: sosucraina@ulldecona.cat

mailto:sosucraina@ulldecona.cat
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 o Posant un habitatge a disposició dels refugiats/es

Especifica adreça ___________________________________________________________________________
o Gratuït    o Lloguer ________________import 
Condicions d’habitabilitat 

Disposa de certificat d’habitabilitat                      o   Sí    o   No  
Disposa de mobles                                                  o   Sí      o     No  

Connexió serveis bàsics
Aigua                                                                          o   Sí    o   No  
Llum                                                                           o   Sí    o   No  
Gas                                                                             o   Sí    o   No  

 o Acollint una família o acollint infants que venen sols

o     Família        o     Infants que venen sols  

Has enviat l’oferiment a la Secretaria d’Igualtats del Departament d’Acció Social?                   o     Sí      o   No  
Número de persones que podries acollir_______________________________________________________________
Quant de temps__________________________________________________________________________________
En quines condicions______________________________________________________________________________
Acceptaries animals de companyia:                  o   Sí    o   No  

o  Aportant  donacions  d’aliments,  roba,  medicaments,  electrodomèstics  o  mobles  que  puguin
necessitar els refugiats residents al municipi

o Aliments
o Roba
o Medicaments
o Electrodomèstics
o Mobles
o Altres________________________________________________________________________________

o Oferint un contracte de treball
o Fent-me càrrec econòmicament d’algunes despeses de manutenció i allotjament
o Fent viatges propers per donar-los suport en els diversos tràmits que hagin de fer
o Fent viatges llargs per a recollir-los a un punt d’origen (Polònia, Romania, Hongria, Eslovàquia i/o 
França)

Disposes de vehicle  o Sí  o No
Quantes places és________________

o Altres
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