
Cada vez son máis as empresas, clínicas e autónomos
que nos ofrecen un beneficio económico nos seus
servizos. Para poder beneficiarte dos seus
descontos ou tarifas especiais, tes que formar
parte da nosa asociación.

Na actualidade contamos coa colaboración de
asesores legais (notarios e avogados), centros de
axuda familiar (asistencia post-parto, gabinetes
psicolóxicos), clínicas de reprodución asistida de
gran prestixio, seguros, empresas do sector
turístico (hoteis, axencias de viaxes) e outros
comercios.

Ofrecemos publicidade na nosa páxina web e
informamos a través das nosas canles internas a
todas as nosas socias.

Para máis información, visita a nosa páxina web.

Para formar parte das nosas Entidades
Colaboradoras, dirixirse a
entidadescolaboradorasmspe@gmail.com

Se tes o soño de formar unha familia e non tes parella.

Se pensas que es a única persoa con esa idea en mente.

Se xa tomaches a decisión, pero non sabes por onde
comezar.

Se estás niso e o camiño estase facendo longo e duro.

Se xa formaches unha familia monoparental.

Se cres que educar en solitario non significa
necesariamente sentirse soa.

Se queres compartir, aprender, falar, reflexionar
ou expor situacións cotiás, os retos que che
ofrece cada mañá.

¡Serás benvida ...
porque este é un lugar para nós

e as nosas familias!

Como podes contactar
con nosoutras?

Tel.: 622 323 173

AsociacionMSPE@gmail.com
www.madressolterasporeleccion.com

SOMOS PERSOAS SEN PARELLA
COA MENTE E O CORAZÓN ABERTOS,

E O DESEXO MEDITADO E INELUDIBLE DE
FORMAR UNHA FAMILIA.

Selo da entidade colaboradora

Porque ti decidesEntidades colaboradoras



Quen somos nós?
A Asociación de nais solteiras por elección é unha
organización non gobernamental, sen ánimo de lucro,
de carácter estatal e fundada en 2007.

Somos persoas sen parella que escollemos libremente
ter fillos.

A maternidade en solitario forma parte dun contexto
social en que se pasou dun modelo de familia único á
existencia doutras opcións, entre as que atopamos
ás MSPE.

A ledicia de sermos nais ou o desexo de selo é o noso
sinal de identidade.

Os termos están escritos en femenino porque na
actualidade, o noso tipo de familia está formada
principalmente por mulleres, pero a asociación dá a
benvida a aqueles pais solteiros, ou en vías de selo,
que desexen participar.

Cales son os fins da
nosa asociación?

Dar a coñecer un novo tipo de familia monoparental
e sensibilizar á sociedade para que sexa aceptada
como unha opción responsable que se tomou de forma
libre e voluntaria, independentemente do estado civil.

Ser un grupo de apoio cun denominador común que
sirva como intercambio de experiencias e
información para todas aquelas persoas que desexen
acadar ou xa teñan acadado a maternidade en
solitario.

Atender as necesidades específicas do noso tipo de
familia xa sexan sociais, educativas, sanitarias, etc.

A quen vai dirixida
a nosa asociación?

A todas aquelas
persoas que
compartan os
nosos fins e
obxectivos e
desexen
participar
activamente das
nosas actividades.

Que actividades
organizamos?

DIVULGATIVAS - INFORMATIVAS
Sobre temas de interese para as MSPE como a
crianza, as relacións nai-fillos, a educación dos nosos
fillos, a adopción, os tratamentos de reprodución
asistida, os aspectos  legais...
Contamos coa colaboración de expertos en diferentes
ámbitos e formamos grupos de discusión e apoio sobre
diversos temas.

LECER DA FAMILIA
Programamos actividades culturais como teatro,
concertos, contacontos e tamén actividades ao aire
libre e na natureza, excursións e viaxes.
Todas elas están pensadas para ser un punto de
encontro distendido e lúcdico, tanto para os adultos,
que buscan compartir as súas experiencias, como para
os máis cativos, que poderán compartir xogos e bos
momentos cos nenos doutras familias como a súa.

ACTIVIDADES PROPIAS DA ASOCIACIÓN
Comités e grupos de traballo.
Asembleas de socias.

Colaboramos cos medios de comunicación en
reportaxes de prensa escrita, radio e televisión,
tanto o facemos coma Asociación, coma coa
participación das socias voluntarias.

Para novas colaboracións, dirixirse a
prensamspe@gmail.com

Colaboramos en estudos que teñan que ver co noso
tipo de familia, tanto con distintas universidades
españolas, coma con estudantes universitarios que
queren facer a súa tese ou proxectos sobre o noso
tipo de familia. Estas colaboracións rexístranse
para que as nosas socias as poidan consultar.

Que te pode ofrecer a
nosa asociación?

Información sobre aspectos de interese
relacionados coa reprodución asistida, adopción,
maternidade, crianza, educación, lexislación,
bolsas e axudas.

Dispor dun fondo documental sobre MSPE: artigos
científicos, artigos de prensa, libros, contos,
documentais ...

Formar parte dun grupo de apoio e intercambio de
experiencias con coloquios, relatorios, xornadas  e
un foro privado para socias.

Participar en actividades de lecer dirixidas tanto a
persoas soas que queren ter fillos como a familias
monoparentais por elección.

Aproveitar as vantaxes e descontos nas entidades
colaboradoras.

E o máis importante: que os nosos fillos coñezan a
outras familias coma a súa.

Prensa e outras
colaboracións


