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Afegeix l'adreça saludyfamilia@saludyfamilia.es als teus contactes per
rebre correctament els nostres butlletins

Associació Salut i Família

Clica aqui si no veus correctament
el butlletí

Butlletí nº 12 - setembre 2014

XIV Jornades Internacionals "Bancs del Temps x
Conciliació de la Vida Familiar i Laboral"
16 i 17 d'octubre
Els propers 16 i 17 d'octubre estarem
celebrant les XIV Jornades Internacionals
dels Bancs del Temps "x Conciliació de la
Vida Familiar i Laboral", organitzades per
l'Associació Salut i Família amb la
col·laboració de l'Ajuntament de Barcelona,
l'Instituto de la Mujer i l'Obra Social la
Caixa.
Ens trobarem al Caixa Fòrum de Barcelona
(Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8) i
realitzarem tutories i tallers sobre eines de
millora de la gestió de les secretaries,
dinamització dels BdT i estratègies de
comunicació de les seves activitats.
La participació és gratuïta però cal formalitzar la inscripció a través del següent
enllaç:
http://bit.ly/JornadesBdT
Podeu consultar el programa aquí.
Us hi esperem!
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Jornada "Brúixola: Orientació i Suport Integral
per a Dones i Famílies Vulnerables" a Còrdova
7 d'octubre
L'Associació Salut i Família organitza la
jornada "Brúixola: Orientació i Suport
Integral per
a Dones i Famílies
Vulnerables", que es realitzarà el proper 7
d'octubre a la seu del rectorat de la
Universitat de Còrdova (Avinguda Medina
Azahara, 5 – 14021 Còrdova).
L'activitat es coorganitza amb l'Associació
EncuentraAcuerdos i té el suport de
la Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres, l' Instituto Andaluz
de la Mujer i la Fundación Atenea.
La participació és gratuïta però cal confirmar la inscripció a través del formulari
disponible a aquest enllaç.
Podeu consultar aquí el programa de la jornada.

Jornada "Maternidades Vulnerables" a Còrdova
8 d'octubre
Jornada sobre el programa Maternidades
Vulnerables, adreçada al personal tècnic i de
orientació de famílies en situació de
vulnerabilitat.
Coorganitzada amb l'Associació
Encuentraacuerdos amb el suport de la
Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby
Europeo de Mujeres, l'Instituto Andaluz de la
Mujer i la Fundación Atenea.
Cal inscripció a través del formulari disponible aquí.
Es pot consultar aquí el programa de la jornada.

Celebrem la Mercè amb els Bancs del Temps a
Plaça Catalunya
20, 21 i 24 de setembre
Celebrem activament la Festa Major de Barcelona a
Plaça Catalunya! Hem estat el 20 i 21 a la Mostra
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d'Associacions i hi tornarem aquest dimecres, dia 24,
per a oferir-vos informació sobre els Bancs del Temps
i el seu funcionament.
El dia 24 hi ha una xerrada a càrrec de la
coordinadora de la Xarxa de Bancs del Temps de
l'Associació Salut i Família, Josefina Altés, sobre la
diversitat de models de BdT. Es farà a les 12.00
hores a l'auditori de la mostra també a Plaça
Catalunya.

Taller a Madrid sobre Bones Pràctiques en
l'accés de dones i famílies vulnerables als
recursos socials, sanitaris i de suport familiar
23 d'octubre
L'Associació Salut i Família i la Creu
Roja Espanyola organitzen a Madrid
el Taller de Bones Pràctiques
"Acceso de Mujeres y Familias
Vulnerables a Recursos Sociales,
Sanitarios y de Apoyo Familiar", que
es realitzarà el proper 23 d'octubre
a la seu madrilenya de la Creu Roja
(Avgda. Reina Victoria, 26).
Entre les iniciatives a analitzar dins
de l'àmbit de l'accés de dones i famílies vulnerables als recursos de salut figuren els
programes "De compatriota a compatriota" de l'Associació Salut i Família i el Centre
de Dia Infantil promogut per la Creu Roja Espanyola de Salamanca. Pel que fa al
suport i l'orientació social i jurídica, es presentaran els projectes "Brúixola" i
"Intervenció amb Dones Migrants amb Bebés".
L'activitat s'adreça a professionals de l'àmbit de la salut, serveis socials i jurídics que
treballen a ONG i serveis públics.
Inscripcions gratuïtes a través del formulari disponible aquí.
Consulteu aquí el programa de l'activitat.

Jornada a Madrid: "Maternidades Vulnerables"
24 d'octubre
El proper 23 d'octubre es celebrarà a
Madrid la jornada "Maternidades
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Vulnerables" organitzada per l'Associació
Salut i Família i la Unión de Asociaciones
Familiares (UNAF).
L'activitat analitzarà diferents aspectes
de l'atenció a la maternitat en risc, a
més de facilitar informació i recursos
sobre la mediació per a mares i pares amb fills adolescents en situació de risc. També
s'analitzaran experiències en tasques de suport i orientació a pares i mares.
Cal inscripció a través del formulari disponible aquí.
Podeu consultar el programa de l'activitat a aquest enllaç.

Nou butlletí electrònic del programa PROPERS
El programa PROPERS ha estrenat el
seu butlletí electrònic mensual aquest
setembre, amb informació sobre les
activitats que es desenvolupen en el
marc d'aquesta iniciativa de
l'Associació Salut i Família.
El butlletí es presenta com a punt de
trobada per a mantenir-se al dia sobre
les novetats que mes a mes incorpora
el programa.
Teniu disponible el el primer número a
aquest enllaç.
Us podeu subscriure a aquest i la
resta dels nostres butlletins a través
del formulari disponible a la nostra
pàgina de Facebook: http://bit.ly
/newsletterPROPERS

Pots consultar totes les activitats a la nostra agenda.
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