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Memòria de l'Associació Salut i Família 2015
 
 L'Associació Salut i Família ha publicat la
memòria  d'activitats  corresponent  a  l'any
2015.
En ella consten l'evolució i resultats de tots
els projectes de l'entitat en les cinc àrees
d'actuació:  Maternitat  a  risc,  suport  a
dones i  famílies vulnerables, immigració i
salut,  prevenció en violència de gènere i
Bancs del Temps i cohesió social. També
contempla l'impacte en famílies i infants en
situació  de vulnerabilitat,  la  xarxa  de  les
entitats  col·laboradores,  els  principals
finançadors  i  els  plans  estructurals  de
l'entitat.

UN ESTIU PER A AVALUAR
L'Associació Salut i Família ha publicat les memòries dels diferents programes de

l'entitat. El programa Brúixola, el Servei de Compatriota a Compatriota, el dels Grups
de  suport a Mares de tots els orígens i la del Programa d'Atenció a la Maternitat a

Risc. Totes les xifres i els resultats al vostre abast





L'Associació Salut i Família manté
oberta l'atenció durant el mes
d'agost en els següents horaris:

* De dilluns a dijous de 9h a 17h
* Divendres de 9 a 16: 30h

Com sempre, es pot demanar hora
de visita per als nostres programes
al 93.268.30.45 i l'atenció directa es
presta a la nostra seu, carrer Via
Laietana, 40 de Barcelona
 

L' Associació Salut i Família, amb la Reforma Horària
 

L' Associació Salut i Família és una de les entitats que impulsen la iniciativa per a la
reforma horària des del seu inici, amb el ferm convenciment que és necessària una
adaptació social a uns horaris més racionals que respectin l'equilibri treball-família.
L'Associació doncs, continua el seu compromís amb aquesta iniciativa que busca un
equilibri entre els temps de treball i les necessitats vitals, així com una major llibertat
i qualitat horària per a tots/es.

Més informació

Noves incorporacions a la Junta Directiva
 

L'Associació Salut i Família ha ampliat la Junta
Directiva  amb  les  incorporacions  del  Sr.
Fabian  Mohedano  Morales,  Diputat  al
Parlament  de  Catalunya  per  Junts  Pel  Sí.
Llicenciat en Ciències del Treball i Màster en
MBA-Executive  i  en  Mediació  i  Gestió  de
Conflictes al  treball.  Promotor de la Iniciativa
per  a  la  Reforma  horària.  President  de
l'Associació Parlamentària Escolta de Catalunya, i la Sra. Carmen de Rivera Pla,
diputada des de 2009 fins a l'actualitat al  Parlament de Catalunya. Advocada en
exercici especialitzada en dret laboral i seguretat social. Professora de la càtedra de



Dret i Seguretat Social de l'Escola d'Empresarials de la Universitat de Barcelona.
Membre de l'Executiva de Ciutadans fins a 2015.

Nova etapa del programa 'Famílies
Hospitalàrits'
 
L'Associació  Salut  i  Família
rellança el seu programa d'acollida
i  integració  per  a  immigrants
'Famílies Hospitalàries' a partir del
mes  de  setembre.  La  Xarxa  de
Famílies  Hospitalàries  per  als
Immigrants  contribueix  a  que  els
ciutadans  i  les  ciutadanes
residents  a  Catalunya
desenvolupin experiències de comprensió directa de la diversitat cultural. Coordinat
per la mediadora Griselda Paredes Franco

FINANÇADOR DESTACAT
 

 L'Associació Salut i Família compta amb el suport
i  el  finançament  del  Servei  Català  de  la  Salut
-CatSalut per dur a terme el programa d'Atenció a
la Maternitat a Risc.

Podeu consultar les nostres activitats a l'agenda.
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