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Nou seminari 'Diàleg intercultural entre dones de tots els
orígens: Evolucionant Juntes', dones magrebines
El 31 de gener es celebra el proper seminari del programa 'Diàleg intercultural entre
dones de tots els orígens: Evolucionant Juntes' al Palau Macaya de Barcelona, en
aquesta ocasió entre dones de cultura magrebina i dones autòctones.
Aquest és el segon d'un total de quatre seminaris, el primer ja celebrat al mes de
novembre, dedicat a les dones llatines, i els propers centrats en la dona pakistanesa,
i la conferència final.

Reforç per als Grups de Suport i enfortiment a la Maternitat

Durant l'any 2017 es disposarà de finançament procedent del Fons Europeu

per a l'Asil, Migració i Integració. Això permetrà redoblar els esforços de

captació de mares de tots els orígens en situació de vulnerabilitat.



Suma igualtat: Oportunitats i espais per a la convivència
ciutadana

El  Projecte  integral  SUMA  IGUALTAT  desenvoluparà  el
treball  en  xarxa  i  activarà  sinergies  entre  les
administracions i serveis públics, les organitzacions socials
i les associacions d'immigrants a totes i cadascuna de les
àrees  d'intervenció  als  barris  del  Fondo,  Santa  Rosa  i
Raval de Santa Coloma de Gramenet

Nou projecte: Finestres de la ment

L'Associació Salut i Família endega una nova iniciativa, 'Finestres de la ment',  un
projecte col·laboratiu adreçat a lluitar contra l'estigma i  la discriminació cap a les
persones amb trastons mentals a la Xarxa de Serveis de Salut generals. L'objectiu
general  és  donar  a  conèixer  els  comportaments  i  actituds  estigmatitzants  més
freqüents als propis professionals de salut i compartir amb ells un procés de reflexió i
autovaloració sobre la seva pràctica real en relació a les persones amb trastorns
mentals així com mantenir un contacte continuat per tal d'afavorir canvis en primera
persona en la seva pràctica professional,

Reforç als programes adreçats a les famílies
vulnerables de l'Associació Salut i Família

L'Obra  Social  de  l'entitat  CaixaBank  dóna  suport  als  programes  i  activitats
d'orientació  i  suport  a  famílies  vulnerables  amb risc  d'exclusió  social  de
l'Associació Salut i Família, que formen part dels objectius de l'entitat, en la seva
voluntat de servei sòciosanitaria.

Assistència a la Junta
Directiva d'UNAF

Propera taula quadrangular de la
Reforma Horària



La  directora  de  l'Associació  Salut  i
Família, la Dra. Elvira Méndez assistirà
a  la  reunió  de  la  Junta  Directiva
d'UNAF  (Unió  d'Associacions
Familiars)  en  qualitat  de  membre
d'aquetsa. Serà el dimecres dia 25 de
gener.

La Directora General de l'Associació
Salut i Família, la Dra. Elvira Méndez
coordinarà la sisena taula quadrangular
de la Iniciativa de la Reforma Horària,
corresponent a 'Cultura i Oci', en
l'àmbit de les associacions, que serà el
30 de gener.

FINANÇADOR DESTACAT

Els   programes  i  activitats  d'orientació  i
suport  a  famílies  vulnerables  amb  risc
d'exclusió social compten en aquest 2017
amb el suport de l'obra social CaixaBank.

Podeis consultar nuestras actividades en  la agenda.
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