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Taller de Buenas Prácticas el 23 de octubre
en Madrid

La Asociación Salud y Familia juntamente con
Cruz Roja Española organiza el Taller de
Buenas Prácticas - Acceso de Mujeres y
Familias Vulnerables a Recursos Sociales,
Sanitarios y de Apoyo Familiar.

Dirigido a profesionales del ámbito de la salud,
servicios sociales y jurídicos que trabajan en
ONG y servicios públicos

El taller será el próximo 23 de octubre en la
Calle Pozas, 14 -28014 Madrid

JORNADA GRATUITA
PROGRAMA E INSCRIPCIONES

Jornada 'Orientación y apoyo integral para mujeres y
familias vulnerables' - Córdoba, 29 de octubre

La Asociación Salud y Familia conjuntamente
con la Asociación Entreacuerdos organizan la
jornada 'Orientación y apoyo integral para
mujeres y familias vulnerables' en el marco del
programa Brújula.



La jornada está dirigida al personal técnico y
de orientación de familias de vulnerabilidad.
Se realizará en la Facultad de Derecho y
CCEE y empresariales de la Universidad de
Córdoba en la Plaza de Puerta Nueva s/n
14002 de Córdoba

JORNADA GRATUITA
PROGRAMA E INSCRIPCIONES

Jornada 'Maternidades Vulnerables'

Córdoba, 30 de octubre

La Asociación Salud y Familia junto con Anac
(Asociación  entre  Acuerdos)  organizan  la
jornada  'Maternidades  Vulnerables'  en
Córdoba el día 30 de octubre, en la Facultad
de  Derecho  y  ciencias  económicas  y
empresariales.

La  jornada  gratuita  dirigida  al  personal
técnico  y  de  orientación  de  familias  de
vulnerabilidad.

JORNADA GRATUITA
PROGRAMA E INSCRIPCIONES

Posada en marxa del I Concurs Escolar de còmic  Entre Iguals 
"Jo, a Ciutat Vella, quan tingui 25 anys"

El Programa Entreiguals, de l'Associació Salut
i Família centrat en el barri del Raval i el del
Banc del Temps Escolar organitzen el  Primer
concurs  de  còmic  als  centres  educatius  del



cèntric barri de Barcelona. 

El concurso destinat als joves d'11 a 17 anys
dividit en quatre categories i sota el tema "Jo,
a Ciutat Vella, quan tingui 25 anys", s'organitza
amb la  intenció  d'introduir  la  perspectiva  del
pas del  temps i  visualitzar pel jovent en  una
societat  aparentment  d'igualtat  és  una  visió
molt  interessant  per  als  diferents  agents

socials.
La data límit d'admissió és el 20 de novembre de 2015; els guanyadors rebran
un lot de còmic valorat en 250 € 
BASES DEL CONCURS

Manifest de la xarxa de Bancs del Temps amb relació a la crisi dels refugiats
La xarxa de Bancs del Temps ha redactat un manifest de suport a les entitats que

acullen els refugiats del conflicte Sirià, així

"... es dirigeix als equips gestors de les secretaries per oferir-les-suport quan arribi el
moment d'acollir a les persones refugiades que aniran arribant, sens dubte

necessitades de suport emocional i amb les dificultats derivades de la situació per la
qual han passat, però també amb l'esperança de refer-se i de incorporar-se com

veïnes als diversos barris i / o municipis del nostre país "

MANIFEST

Puedes consultar todas las actividades en nuestra agenda.

Facebook Twitter Pàgina web

Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, Tots els drets resevats.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

CONTACTE:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

Cancela la suscripción Modifica les preferencias
*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*


