Afegeix la direcció saludyfamilia@saludyfamilia.es als teus contactes
per tal de rebre corectament els nostres butlletins

Associació Salut i Família

Clica aquí si no veus
correctament el butlletí

Butlletí nº 30 - març 2016

VÍDEOS DEL BANC DEL TIEMPS
L'Associació Salut i Família ha produït dos vídeos de divulgació sobre els Bancs del
Temps amb l'objectiu que puguin ser utilitzats per la Xarxa dels Bancs del Temps. EL
TEMPS ENS IGUALA, i que comptabilitzen més de tres mil visualitzacions.

Aquest vídeo d'animació reflecteix sintèticament la filosofia i l'intercanvi d'hores en el
que es basen els Bancs del Temps.
Produït per l'Associació Salut i Família i Hai-ku Media

En aquest vídeo es recullen els testimonis personals que mostren la varietat
d'intercanvis i la diversitat d'usuaris i usuàries dels Bancs del Temps com espais
inclusius i de cohesió social.
Produït per l'Associació Salut i Família i per Roger Lapuente

La Dra. Elvira Méndez, directora de
l'Associació Salut i Família assistirà a
la conferència Gender Equality: the
role of family policies and exchange
of good practices organtizada per
COFACE i amb el suport del Grup de
les Nacions Unides sobre la Família
que tindrà lloc a Amsterdam els dies 19
i 20 d'abril 2016 a l'Auditorium
University of Amsterdam.
PROGRAMA

Grup d'enfortiment de la Xarxa UNAF

La directora general de l'Associació Salut i Família, Elvira Méndez, coordinarà la
reunió del grup d'enfortiment de la Xarxa UNAF (Unió d'Associacions Familiars) que
està convocada pel proper 7 d'abril.
Aquestes reunions periòdiques, coordinades per la directora general de la nostra

entitat són una aposta de la UNAF per augmentar les oportunitats d'actuació i les
posibiloidades d'èxit entre les organitzacions que la integren, fomentant així el
desenvolupament de capacitats i l'aprenentatge mutu.

L'Associació Salut i Família organitza el
taller 'Entendre al teu nadó, enfortint
el vincle mare-nadó', en col·laboració
amb l'Associació de Amigos Mira
España. El taller serà al Centre Cívic
Bon Pastor (C/Robert Gerhard, 3 08030 Barcelona) i anirà a càrrec de la
Sra. Isabel Laudo. Psicòloga clínica.
Terapeuta de família. Sant Pere Claver
- Fundació Sanitària i de la Dra. Elvira
Méndez. Mèdica especialista en
medicina preventiva i directora de
l'Associació Salut i Família.
Programa

Nou programa: 'REVALÚA'
L' Associació Salut i Família posa en
marxa un nou programa: 'Revalúa', per
una economia familiar sostenible amb la
finalitat d'oferir a les famílies vulnerables
assessorament i ajut en situacions de
pobresa energètica com informació i
pautes per un consum bàsic de la llar
sostenible i responsable.

Assistència de l'Associació Salut i Família a la jornada

de cloenda del programa 'Ciudadanía Activa'
La Dra. Elvira Méndez, directora de l'Associació Salut i Família, va assisitir a la
jornada de treball, adreçada a les entitats que han participat en el Programa de
Ciutadania Activa finançat pel Mecanisme Financer de l'Espai Econòmic Europeu,
una oportunitat per facilitar l'intercanvi d'experiències viscudes i aprenentatges en
els anys d'implementació del Programa. L'acte es va dividir en dues taules de treball
"Creixent des de dins" i "Projectant cap a fora".

Podeu consultar les nostres activitats a la nostra agenda.
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