
Què volem?

Volem treballar conjuntament amb Govern i 
l'Administració pel correcte desenvolupament i 
aplicació de totes les mesures de suport i 
conciliació de la recent Llei de Famílies, afegint si 
escau, moltes més ajudes que compensin la falta 
de conciliació laboral i la infravaloració del 
manteniment de la llar (cures d'infants i/o 
persones dependents, cura de la pròpia llar, 
manteniments de subministres, pagament 
d'impostos...).

Volem que les Illes Balears siguin una de les 
comunitats exemplars en aquest suport, protecció 
i que vagi més enllà, empoderant al nostre model 
familiar.

A nivell personal, volem conèixer-nos i compartir 
vivències, experiències, dubtes i pors. Volem que 
els nostres fills/es es relacionin també amb altres 
nins/es amb qui comparteixen condició familiar, 
per normalitzar la nostre situació.

Altres objectius:

· El reconeixement de la família monoparental 
com a Entitat. Creació d'un carnet identificatiu. 
Tenir veu i vot en participació social.

· L’assistència, acompanyament i recolzament en 
el procés de presa de decisió, concepció, criança, 
sosteniment i educació dels nostres fills/es.

· La promoció de la visibilitat en la societat del 
nostre model de família, l'anàlisi de la seva 
situació. Inclusió del nostre tipus de família en 
llibres de test...escrits...

· Millora i defensa dels nostres drets.

· Lluitar per una conciliació personal, familiar i 
laboral real, incloent baixes per maternitat justes, 
ajuda en la cura d'infants...

· La disminució del risc d’exclusió social, 
desvinculant de la pobresa el nostre model i als 
nostres infants.

· La col·laboració amb altres entitats o 
associacions, a nivell nacional i internacional, 
amb objectius afins als nostres.

· Obtenció d'ajudes en temes d’escolarització 
com punts extres, beques, ajudes per llibres i 
menjador, transport, matriculacions...també en 
temes més econòmics, com ajudes fiscals, 
descomptes en impostos i gratuïtat de taxes 
públiques.... Barematge just i equitatiu no sòls 
per renda.

· Empoderament de la monoparentalitat.

Quina feina feim?

La junta directiva ens reunim mensualment, i 
anualment fem una assemblea amb socis i 
col·laboradors, per compartir i prendre decisions. 
Estem en contacte constant amb els grups 
parlamentaris e institucions, amb qui hem fet 
moltes reunions per tal de tenir una Llei de 
Famílies, que ens suposa un reconeixement 
esperat i molt necessari de la nostra condició 
familiar.

Per aconseguir aquests objectius, des de FAMOIB 
desenvolupem activitats de tipus divulgatiu, 
informatiu i reivindicatiu, així com culturals; 
excursions, reunions familiars i d'oci.

Com es poden associar?

Pots ésser soci de ple dret o soci col·laborador, 
emplenant el full d’inscripció a l’associació que 
trobaràs a la nostra plana web: www.famoib.org

També estàs convidat/da a participar a les nostres 
trobades i venir a conèixer-nos.



Qui som?

FAMOIB va néixer de la unió d’un nombre de 
famílies que, amb il·lusió, es vàrem posar el 
repte de donar veu als nostres fills i filles; per 
reclamar els seus drets, i demanar una societat 
més justa, equitativa i plural, per a tots ells.

Els diferents models de família, es van 
adaptant als temps moderns i la 
monoparentalitat va en augment, està agafant 
molta força i no pot ser oblidada sinó reforçada 
i protegida. Som moltes les famílies que estem 
esperant aquest reconeixement i recolzament, 
per aquest motiu vàrem crear la nostra 
associació.

Juntes som molt més fortes, és el nostre estendard. 
Considerem que hem de tenir un nexe d'unió per 
fer-nos entendre i comunicar-nos amb el govern 
d'aquí i de la resta de comunitats. Transmetre de 
manera directa les nostres dificultats i obstacles en 
el dia a dia, i trobar les millors solucions.

On ens pots trobar?

Famoib Families Monoparentrals De Les IB
@FAMOIB
www.famoib.org
info@famoib.org


