ASSOCIACIÓ DE FAMILIES MONOPARENTALS I
UNIPERSONALS DEL BERGUEDÀ

Hola!
Has de tirar endavant una família tot sol? Tota sola?
Nosaltres també.
Se’t fa una muntanya?
A nosaltres, tot sovint...
Vius sol? Sola?
Les coses, compartides, es
veuen d’una altra manera.
Vine. Quan puguis...
T’esperem!

Associació de Famílies Monoparentals
I Unipersonals del Berguedà

EL PER QUÈ DE L’ASSOCIACIÓ:

Decidim crear una associació per donar forma a una realitat social que cada cop es més extensa i afecta
Si esteu interessats, ompliu les dades següents:

a un gran nombre de famílies. A nosaltres, el model de família tradicional ens exclou, perquè una única
persona es fa càrrec de l’educació,cura i atenció dels seus fills i filles, i això fa que sigui molt difícil portar
a terme una tasca tan important com el fer créixer les persones que demà portaran les rendes de la societat.
Si a tot això hi afegim, que en un gran nombre de casos també hi recau tot el pes d’abastir l’economia familiar,
es dona per entès que difícilment es pot concloure la tasca amb èxit, i que si això s’aconsegueix, es gràcies a
la voluntat, i als grans esforços que aquest únic referent fa per portar a terme el seu projecte de família.

Sense cap ànim de lucre, volem tirar endavant, volem posar al servei d’un col·lectiu desprotegit totes les
nostres capacitats, i al qual també afegim, aquelles persones que depenen única i exclusivament

Nom i cog noms:...............................................................................................Data de naixament.............................
.Adreça:..............................................................................................................................................................................
DNI..................................................................Telèfon:........................................ Mòbil...............................................
Correu electrònic:...........................................................................................................................................................
Fills menors d’edat ..................
observacions i comentaris:......................................................................................................................................

d’elles mateixes i que ,en una actualitat tan dificultosa, amb sous tan precaris, és una odissea sobreviure.
.......................................................................................................................................................................................

LES FINALITATS:

Quota anual : 30€

a)

Aconseguir que les famílies monoparentals i unipersonals no s’aproximin al llindar de la pobresa.

b)

Lluitar per la igualtat d’oportunitats dels nostres fills.

L’aportació de la quota anual es farà en dos terminis.

c)

Aconseguir la conciliació de la vida familiar i laboral

Dades bancàries:

d)

Promoure accions per canvis en les ajudes socials i lleis per apropar-nos a les ajudes d’Europa.

e)

Promoure l’orientació laboral

...............................................................................................

SIGNATURA:

A QUI ADREÇAR-SE:

............,.............de................................ de 20.................

Totes les persones que puguin estar interessades en formar part d’aquesta associació, rebre informació o
col.laborar amb ella, poden trucar al 620000064 , enviar un correu elèctronic a afmuber@gmail.com, o bé
omplir la butella i enviar-la o portar-la personalment a l’adreça següent:

Autoritzo a que l’Associació utilitzi les meves dades personals segons la
Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre, sobre la protecció de dades de
caràcter personal.

Associació de Families Monoparentals i Unipersonals del Berguedà
Av. Pau Casals ,22 (Ajuntament d’Avià)
08610 Avià
Horari d’atenció tan telefònica com personal : els divendres de 19.30 h a 21h a l’edifici de l’Ajuntament
D’Avià

Autoritzat per la Junta el dia .......................... de .................................. de 2010.

