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Conferència Final
Evolucionant Juntes
L'Associació Salut i Família organitza la
Conferència Final del Projecte
EVOLUCIONANT JUNTES: Diàleg
Intercultural entre dones de tots els
orígens. Al Palau Macaya debatrem els
avenços i les resistències sorgides
sobre la igualtat i la dignitat de les
dones de tots els orígens, així com les
principals propostes dels Seminaris
anteriors amb dones de cultura llatina,
magribina i pakistanès.
PROGRAMA I INSCRIPCIONS

Xerrada 'Millorar l'ús social del temps: les dones i
la Reforma Horària'
Xerrada "Millorar l'ús social del temps: les dones i la
Reforma Horària", a càrrec de Cristina Sánchez Miret,
sociòloga i professora de la Universitat de Girona, dins
dels actes de la 4a setmana dels horaris, promoguda per
la Iniciativa per la reforma horària
Inscripcions: rcuevas@saludyfamilia.es

Participació en el Consell Assesor de la Reforma Horària.

L'Associació Salut i Família, com a membre fundador del nucli impulsor per la
Reforma el proper 2 de juny.
D'aquesta manera es manté el compromís de l'Associació Salut i Família en els
usos i la distribució del temps recolzant una normativa que impulsa una
europeïtzació dels horaris per guanyar qualitat de vida per a tothom. Entre aquestes
mesures es recull, per exemple, avançar l'hora de dinar i del sopar.

Presentació del Programa 'Finestres de la ment'
L'Associació Salut i Família presentarà el seu
programa 'Finestres de la ment' el proper 31 de
maig al Hospìtal del Mar als directius i
professionals sanitaris. Aquest és un projecte
col·laboratiu orientat a lluitar contra l'estigma i la
discriminació cap a les persones amb trastorn
mental ateses a la Xarxa de Serveis de Salut
generals.

Taller de Sensibilització. 'Drets de Família de Família'
L'Associació Salut i Família mitjançant
el programa 'Mares entre dues cultures'
organitza el Taller de Sensibilització.
"Drets de Família".
El Taller s'impartirà el dimecres dia 28
de juny a la seu de l'Associació, C / Via
Laietana, 40.

Assistència a Reunió d'experts en conciliació
L'Associació Salut i Família assistirà a la
Reunió d'experts en conciliació que es
celebrarà el 8 i 9 de juny a Hèlsinki,

interesos de totes les famílies.

organitzada por COFACE Families Europe,
aquesta és una xarxa pluralista d'associacions
de la societat civil que representen els

Participació en al curs d'estiu
POLÍTIQUES PÚBLIQUES DAVANT LA

DIVERSITAT FAMILIAR I LA IGUALTAT:
PERSPECTIVES I DESAFIAMENTS
La Directora de l'Associació Salut i Família, la
Dra. Elvira Méndez participarà a la taula rodona
La tasca de les associacions en la inclusió
social de les famílies diverses, dins la
programació del curs d'estiu POLÍTIQUES
PÚBLIQUES DAVANT LA DIVERSITAT
FAMILIAR I LA IGUALTAT: PERSPECTIVES i
DESAFIAMENTS de la Universitat de
Salamanca i organitzat per UNAF, serà el dijous,
22 de juny.

UNA PRIMAVERA DEDICADA A L'AVALUACIÓ
L'Associació Salut i Família ha
publicat la Memòria d'activitats
corresponent a l'any 2016. En
ella consten l'evolució i resultats
de tots els projectes de l'entitat en
les
cinc
àrees
d'actuació:
Programa d'Atenció a la
maternitat en risc, Àrea de
suport a dones i famílies
vulnerables, Immigració i salut,
Àrea de prevenciónde la
Violència de Gènere i Bancs del
Temps i cohesió social. També
descriu l'impacte en famílies i
infants en situació de vulnerabilitat,
la
xarxa
de
les
entitats
col·laboradores i els principals
finançadors, els plans estructurals
així
com
publicacions
i
esdeveniments.

Memòria 2016 dels Grups de suport i
orientació a mares de tots els orígens
L'Associació Salut i Família ha fet pública la
Memòria 2016 dels Grups de Suport i

Orientació a Mares de tots els orígens. Aquest
projecte reuneix les mares residents a Catalunya
que es troben en situació de vulnerabilitat o en risc
d'exclusió social i tenen menors al seu càrrec. Les
dones són ateses en els Programes Mares entre
Dues Cultures i Oportunitats per a Mares
Adolescents i Joves.

Memòria Atenció a la
Maternitat a Risc any 2016

Memòria del Programa
Brúixola any 2016

L'Associació Salut i Família publica
la Memòria corresponent
al
Programa
d'Atenció
a
la
Maternitat a Risc de l'any 2016.

La
Memòria
del
programa
Brúixola de l'exercici 2016 també
es troba disponible. Totes les dades
sobre aquest programa que ofereix
l'Associació Salut i Família oferint
orientació
jurídica
i
suport
psicosocial per a la vida personal i

Contenen les dades de la cartera de
serveis i prestacions, la detecció i
prevenció de la Violència de Parella,
el perfil de les dones ateses, etc

familiar a dones de tots els orígens

FINANÇADOR DESTACAT
El programa 'Finestres de la ment' és possible gràcies a la
confiança i el suport de l'entitat 'Obertament. Per la salut
mental, dóna la cara' amb l'objectiu és lluitar contra
l'estigma i la discriminació que pateixen les persones a
causa d'algun problema de salut mental i per fer que siguin
protagonistes del canvi

Podeu consultar les nostres activitats a l'agenda.

Facebook

Twitter

Pàgina web
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