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ORIENTACIÓ JURÍDICA
PER A DONES EN
L’ÀMBIT FAMILIAR
Quan les dones de tots els orígens i nivells
socioeconòmics coneixen els seus drets i
saben com usar-los, poden triar millor:

Quins aspectes de la seva vida familiar
poden canviar si així ho desitgen.
Com fer-se respectar en situacions de
conflicte familiar.
Com resoldre les situacions de conflicte
familiar de forma favorable per a elles i
els seus fills/es.

En situacions de canvi:
Reagrupament familiar. Tràmits
administratius i requisits.
Drets de la dona.
Circulació transnacional de menors.
Processos de reconeixement de
paternitat i filiació.
Prestacions per fill/a a càrrec.
En situacions de conflicte:
Separació, divorci i guarda i
custòdia.
Règim de visites i pensions per
aliments per a menors.
Violència de parella.

ATENCIÓ INDIVIDUAL

SUPORT PSICOLÒGIC
PER A LA VIDA PERSONAL
I FAMILIAR
En situacions de canvi:
Criança de fills/es menors de tres
anys.

Convivència amb fills/es adolescents.
Mares soles.
Reagrupament familiar de parella i/o
fills/es.
Conciliació de la vida familiar i laboral.
En situacions de conflicte:
Separació i divorci.
Abandonaments i ruptures de parella.
Violència de parella.

GRATUÏTA I CONFIDENCIAL

Quan les dones de tots els orígens i nivells
socioeconòmics reben suport psicològic
per poder aclarir i ordenar les seves
pròpies idees i pensar el que més els
convé poden afrontar millor:

Molts dels canvis que succeeixen en les
seves vides.
Com negociar amb la seva parella i / o
familiars les diverses formes de
combinar feina i vida familiar.
Els conflictes familiars i de parella evitant
aïllar-se, culpar-se o bloquejar-se.

