
Geroz eta enpresa, klinika eta autonomo gehiagok
eskaintzen digute deskonturen bat beraien
zerbitzuetan. Deskontu horietaz baliatu ahal izateko
elkarteko kide izan behar zara.

Gaur egun lege aholkularien (notario eta abokatuak),
familia laguntzarako zentroen (erditu ondorengo
laguntza, kabinete psikologikoak), laguntza bidezko
ugalketan ospe handiko kliniken, aseguru etxeen,
turismo saileko enpresen (hotelak, bidai agentziak)
eta bestelako komertzioen laguntza daukagu.

Gure webgunean publizitatea eskaintzen dugu eta,
barne kanalen bitartez, geure bazkide guztiak
informatzen ditugu.

Informazio gehiagorako bisita ezazu gure webgunea.

Gure erakunde laguntzailea izateko idatzi helbide
honetara:
EntidadesColaboradorasMSPE@gmail.com

Erakunde Laguntzaileak
Familia osatzeko ametsa baldin baduzu, baina
bikotekiderik ez.

Ideia hori daukan pertsona bakarra zarela pentsatzen
baduzu.

Erabakia hartu  baduzu baina ez badakizu nondik hasi.

Bidean bazaude baina luze egiten bazaizu.

Guraso bakarreko familia sortu baduzu.

“Bikotekiderik gabe haurra hezitzeak ez du esan
nahi bakarrik zaudenik” esaldiarekin ados bazaude.

Ikasi, eguneroko egoerez hitz egin, pentsatu, nahi
baduzu.

Elkartuta GEHIAGO egin dezakegula uste baduzu…

Ongi etorria izango zara...
leku hau guretzat eta gure

familientzat delako!

Gurekin harremanetan
jartzeko:

Telefonoa: 622 323 173
AsociacionMSPE@gmail.com

MspeEuskadi@gmail.com
www.madressolterasporeleccion.com

BIKOTEKIDERIK GABEKO PERTSONAK GARA,
BURUA ETA BIHOTZA ZABALIK DAUZKAGU ETA

 ERA ARDURATSUAN FAMILIA OSATU NAHI DUGU

Entitate kolaboratzailearen sigilua

Erabakia zeurea delako



Nor gara?
Bikotekiderik gabe guraso izatea aukeratu dugunon
elkartea da MSPE (Madres Solteras por Elección).
Gobernuz kanpoko eta irabazi asmorik gabeko elkarte
hau 2007 urtean sortu zen eta estatu mailakoa da.

Elkartea bikotekiderik izan gabe seme-alabak izateko
erabakia libreki hartu dugun pertsonak osatzen dugu.

Gaur egungo gizarteko familia ereduetako bat da
bakarkako amatasun eta aitatasuna. Egoera horretan
gaude MSPEko  kideak.

Gure ezaugarria guraso izateko poza edo nahia da.

Zeintzuk dira gure
elkartearen helburuak?

Guraso bakarreko familia eredu hau ezagutaraztea.

Gizartea sentsibilizatzea, gure guraso bakarreko
familia eredua aukera arduratsu, aske eta
borondatezko moduan onartua izan dadin.

Bikotekiderik gabe guraso izan nahi dutenentzat
edo dagoeneko aukera hori egin dutenentzat
bizipenak eta informazioa trukatzeko laguntza
taldea izatea.

Gure familia ereduak berezkoak dituen beharrei
erantzutea: behar sozialak, hezkuntzaren eta
medikuntzaren arlokoak, eta abar.

Nori zuzendurik dago
gure elkartea?

Gure helburuak
eta asmoak
konpartitzen
dituen eta gure
ekintzetan parte
hartu nahi duen
edozein
pertsonarentzat.

Zeintzuk dira antolatzen
ditugun ekintzak?

INFORMAZIOA BILDU ETA ZABALTZEA
MSPEko kideen interesekoak diren gai guztien
inguruko jarduerak, hala nola, seme-alaben hazkuntza,
guraso eta seme-alaben arteko harremanak, heziketa,
adopzioa, lagunduriko ugalketa tratamenduak,
lege arloa …

Hainbat arlotako adituen laguntza daukagu eta gai
ugariren inguruko eztabaida eta laguntza taldeak
sortzen ditugu.

AISIALDIA FAMILIAN
Kultur ekintzak programatzen ditugu: antzerkiak,
kontzertuak, ipuin kontaketak… Bidaiak eta txangoak
ere egiten ditugu.

Ekintza guztiak guraso zein umeek ondo pasatzeko
pentsatuta daude. Gainera, gurasoei aukera ematen
diete bizipenak konpartitzeko, eta umeei familia
eredu bereko umeak ezagutu, eurekin harremana egin
eta jolas egiteko.

ELKARTEAREN BARNE FUNTZIONAMENDUA
Lan taldeak eta gaiak jorratzeko batzordeak.
Bazkideen asanblada.

Zer eskaintzen du
gure elkarteak?

Norberaren antzeko egoeran dagoen jendea ezagutu
eta beraiekin aisialdian ekintza desberdinak egitea.
Gure seme-alabek beraiena bezalako familiak
ezagutzea.
Bizipenak partekatzeko eta elkarri laguntzeko talde
bateko partaide izatea.
Bazkideentzako webguneko foroan parte hartu ahal
izatea.
Laguntza bidezko ugalketa, adopzioa, hezkuntza,
bekak, diru laguntzak, gurasoen gaiei buruzko
informazioa.
Gure Erakunde Laguntzaileen abantailak eta
deskontuak (ugalketa tratamenduetan, umeen jantzi
dendetan, eta abar) izatea.
Gaiaren  inguruko dokumentazioa izatea: artikulu
zientifikoak, prentsa artikuluak, liburuak, ipuinak,
dokumentalak.
Elkarteak  antolatutako hitzaldi, jardunaldi eta
mahai inguruetara joateko eta parte hartzeko
aukera.

Hedabideekin (telebista, prentsa eta irratiekin)
elkarlanean aritzen gara, bai elkarte mailan baita
norbanako bazkideen bidez.

Gure familia ereduekin zerikusia duten ikerketa eta
doktorego tesietan parte hartzen dugu bai
unibertsitateekin baita unibertsitate ikasleekin ere.

Lan horien kopiak elkartean gordetzen dira
bazkideek kontsultatu ahal izan ditzaten.

Kolaborazioetarako idatzi helbide honetara:
PrensaMSPE@gmail.com

Hedabideak


