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Jornades de tardor del Programa

'Maternitats Vulnerables'

Les properes jornades del programa

'Maternitat Vulnerables' seran el 10

d'octubre a Màlaga, el 29 d'octubre a

Madrid, i el 7 de novembre a

Barcelona. Amb aquests

esdeveniments es desenvolupa el

programa de l'Associació dirigit a

difondre la problemàtica de les mares

que es troben en situacions de

vulnerabilitat, pobresa i / o exclusió

social així com els models d'abordatge

més efectius per prevenir, atendre i

protegir integralment a aquestes mares

.

Inscripció Màlaga

Inscripció Madrid



L'Associació Salut i Família

participarà en la VIII Fira d'economia

solidària de Catalunya

L'Associació Salut i Família participarà

en la VIII Fira d'Economia Solidària que

enguany s'organitza sota el lema

"l'economia ha canviat. I tu, a què

aspires?" La Fira d'Economia Solidària

FESC2019 tindrà lloc els dies 26 i 27

d'octubre al recinte Fabra i Coats del

barri de Sant Andreu (Barcelona) i que

com en anys anteriors, organitza

la Xarxa d’Economia Solidària de

Catalunya (XES).

Participació de l'Associació Salut i

Família a la Conferència de Coface

'Formar un ambient saludable i

adequat per als nens'

L'Associació Salut i Família assistirà a

la conferència organitzada per l'entitat

Coface, de la qual la nostra entitat

forma part, amb el títol 'Formar un

ambient saludable i adequat per als

nens', a Hèlsinki, els propers 2 i 3

d'octubre. Aquest acte se celebra en

ocasió dels 30 anys de la Convenció

de les Nacions Unides sobre els Drets

de l'Infant.



L'Associació Salut i Família, en la

jornada 'Avançar en

corresponsabilitat'

La Directora General de l'Associació

Salut i Família, la Doctora Elvira

Méndez presentarà i moderarà la Taula

rodona dedicada a la Unió Europea

Què aporta a les famílies europees la

nova Directiva UE sobre conciliació de

vida laboral, familiar i personal ?, a

càrrec de la Unió d'Associacions

Familiars (UNAF) que organitza la

jornada 'Avançar en corresponsabilitat.

Nova Directiva Europea de Conciliació

de la Vida Laboral, Familiar i Persona

el proper 30 de setembre a Madrid.

L'Associació Salut i Família i BCN

RESOL signen un acord per a la

prevenció de la violència de gènere

en entorns familiars de risc

L'acord signat per les dues entitats

obre una via de col·laboració en

matèria de prevenció, resolució i

tractament de conflictes i situacions de

risc de famílies i adolescents.

L' Associació Salut i Família, a

Google
El perfil de l'Associació Salut i Família

ha publicat diverses entrades al

cercador Google sobre les activitats,

serveis i cartera de prestacions,

ampliant així la informació sobre

l'entitat, mitjançant un esforç per fer-la

més propera i accessible.

Enllaç als posts



Taller de Gènere i Sexualitat

Femenina

Aquest Taller està adreçat a dones i

famílies en general i lideresses

d'associacions i organitzacions que

treballen amb dones i famílies

d'origen immigrant. Serà un espai idoni

per expressar i resoldre

dubtes sobre la igualtat de gènere i

debatre les qüestions més rellevants

per a les participants.

L' Associació Salut i família edita el

Dossier Digital 'Els drets humans i la

crisi migratòria al Mediterrani

Central'

L'Associació Salut i Família, juntament

amb ANUE ha editat el dossier de

premsa digital titulat 'Els drets humans i

la crisi migratòria a la Mediterrània

Central', un exhaustiu llistat dels

articles apareguts durant l'estiu en els

mitjans digitals sobre aquesta crisi

humanitària.

Enllaç al document



L''  Associació  Salut  i  Família  edita  el
Dossier Digital  'La  violència sexual contra
la integridad y la libertad de las mujeres'
L'Associació Salut i Família ha editat el dossier de

premsa digital  titulat  "La violència sexual contra la

integritat i la llibertat de les dones" en ocasió de la

recent resolució del Tribunal Suprem sobre el cas de

"la  Manada"  i  on  s'han  seleccionat  els  principals

articles d'informació i opinió sobre aquesta temàtica.

Enllaç al document

Nova web 'Maternitats Vulnerables'
El programa Maternitats Vulnerables compta amb un nou web en la qual es recullen

les experiències de les jornades de 2018 i 2019 que s'han desenvolupat en set

comunitats autònomes per tal de difondre i sensibilitzar sobre les diferents

problemàtiques i escenaris de vulnerabilitat que poden donar-se en la maternitat.

FINANÇADOR DESTACAT

El programa 'Maternitats Vulnerables' és possible gràcies al

suport del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social.

PodeU consultar les nostres activitats a l' agenda.
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