Afegiu la direcció saludyfamilia@saludyfamilia.es als seus contactes per
rebre correctament els nostres butlletins

Associació Salut i Família

Cliqui aquí si no veu correctament
els nostres butlletins

Butlletí Febrer - Num 50

DIA INTERNACIONAL DE LES
DONES
La nostra entitat està fermament
compromesa en la lluita contra la
violència masclista i de forma
específica en la detecció i atenció
precoç a la violència de parella. Així
mateix és capdavantera en l’atenció
pro-elecció en salut reproductiva a les
dones vulnerables i/o en risc d’exclusió
social i ofereix un ampli ventall de
serveis que donen suport a la seva
emancipació.

Jornada 'MATERNITATS VULNERABLES'
La primera Jornada sobre MATERNITATS VULNERABLES es
celebrarà els propers 15 i 16 de Març al Saló de Graus Minor
de la Facultat de Dret de la Universitat de Salamanca. Les
entitats col·laboradores que fan possible aquesta trobada són
la Asociación de Ayuda a la Mujer “Plaza Mayor” i el Màster en
Estudios Interdiciplinares de Género de la Universidad de
Salamanca.
Aquesta Jornada està orientada a l’intercanvi de bones
pràctiques a nivell local i a la difusió del model pro-elecció en
l’atenció a la maternitat que respon a un principi fundacional de
l’Associació Salut i Família. Aquesta iniciativa es
desenvoluparà en diferents ciutats d’Espanya al llarg d’aquest any 2018.

INSCRIPCIONS

Vídeo del Programa Mares a dues cultures
L'Associació Salut i Família publica el vídeo de divulgació del Programa MARES
ENTRE DUES CULTURES on pot observar-se la participació multicultural de les
mares i els principals beneficis que obtenen.
Vídeo produït per Roger Lapuente

Compte d'Instagram de l'Associació
Salut i Família
L'Associació Salut i Família amplia el
seu posicionament a les xarxes socials
amb Instagram. L'aplicació de les
fotografies i vídeos de gran creixement.
https://www.instagram.com
/salutifamilia/

NOU FÒRUM DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
El programa d'atenció a les mares en
situació vulnerable, 'Mares entre dues
cultures' ha posat en marxa una nova
plataforma sobre drets, recursos i
participació de dones i mares immigrants.
En aquest web es poden contrastar
experiències, iniciar un fil de debat,
consultar o aclarir dubtes que sorgeixen en
els grups de mares.
A més, es publica la informació detallada i
actualitzada de les diferents ajudes públiques, del calendari de grups de mares i de
les activitats de dinamització cultural.

Nova Web 'Finestres de la Ment'

FINANÇADOR DESTACAT

El programa 'Maternitats vulnerables' és possible gràcies al
suport del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat

Podeu consultar les nostres activitats a l' agenda.

Facebook

Twitter

Pàgina web
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