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PROPOSTA D’ESMENA
II CONGRES SOM VALENCIANS
NOTA: LES ESMENES ES DEBATIRÀN EN ASSAMBLEA SI L’EQUIP REDACTOR DE LA PONENCIA NO LES INCORPORA AL TEXT
DEFINITIU ANS DEL 9 DE FEBRER

Dins de les ajudes estatals están

Saray Rodríguez Olmos

Ajudes per naixement o
adopció i curs de
ma/paternitat responsable

Cada volta més els pares es preocupen
més per la criança dels seus fills, i cada
volta hi han mes evidències científiques
del que s´ha de fer per a conseguir un
correcte desenroll dels xiquets a tots
els nivells, tant físic, com psicològic i
emocional i de les consecuències de no
seguir les evidències. De la mateixa
manera que tots hem de pasar un
examen per a poder traurens el carnet
de conduir, coneixer normes,
manteniment dels cotxes i obligacions,
igual hauriem de tindre informació al
respecte de les bones practiques a
l´hora de cuidar dels més xicotets
Controlar que l´ajuda no baja a
cualsevol persona, que hi haja un
compromis en el nou rol de pares i que
avancem cap una societat mes
respetuosa i en mes habilitats
personals per a afrontar el dia a dia.

-

Deducció per maternitat en dones treballaores hasta els 3 anys
1200€

-

Per fill a càrrec en menors 18 o major en més del 65% disc

-

Per maternitat en baixa maternal

-

Per imapago de pensions d´aliments

-

Per naixement o adopció no supere uns ingresos (1000€)
o

Families monoparentals

o

Numeroses

o

Mares en discapacitat

En esta última seria incluir en families, els pares del cuals participen al
curs de Ma/paternitat responsable. La cuantía dependrà del número de
sesions al que asistisquen, aplicant el %
Cada volta més els pares es preocupen més per la criança dels seus fills, i
cada volta hi han mes evidències científiques del que s´ha de fer per a
conseguir un correcte desenroll dels xiquets a tots els nivells, tant físic,
com psicològic i emocional. De la mateixa manera que tots hem de pasar
un examen per a poder traurens el carnet de conduir, coneixer normes,
manteniment i obligacions, igual hauriem de tindre información al
respecte de les bones practiques a l´hora de cuidar dels més xicotets
Controlar que l´ajuda no baja a cualsevol persona i que hi haja un
compromis en el nou rol de pares i que avancem cap una societat mes
respetuosa i en mes habilitats personals per a afrontar el dia a dia.

