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Vídeo del Programa Mares a dues cultures
L'Associació Salut i Família publica el vídeo de divulgació del Programa MARES
ENTRE DUES CULTURES on pot observar-se la participació multicultural de les
mares i els principals beneficis que obtenen.
Vídeo produït per Roger Lapuente

NOU FÒRUM DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
El programa d'atenció a les mares en
situació vulnerable, 'Mares entre dues
cultures' ha posat en marxa una nova
plataforma sobre drets, recursos i
participació de dones i mares immigrants.
En aquest web es poden contrastar
experiències, iniciar un fil de debat,

consultar o aclarir dubtes que sorgeixen en els grups de mares.
A més, es publica la informació detallada i actualitzada de les diferents ajudes
públiques, del calendari de grups de mares i de les activitats de dinamització
cultural.

Nova Web 'Finestres de la Ment'
L'Associació Salut i Família posa en
marxa la pàgina web 'Finestres de
la ment', un projecte col·laboratiu
dirigit a lluitar contra l'estigma i la
discriminació cap a les persones
amb trastorn mental a la Xarxa de
Serveis de Salut generals. S'utilitza
metodologia innovadora que facilita el contacte continuat en primera persona amb
els professionals de salut i la perspectiva i la participació de les persones amb
trastorn mental se situen en el centre del Projecte.

Nova etapa del Programa 'Maternitats Vulnerables'
L'Associació Salut i Família aposta en aquest any 2018 per la
difusió de la nostra experiència sobre les maternitats
vulnerables amb un major impacte en comunitats autònomes
mitjançant una itinerància pedagògica i col·laborativa.
Properament es farà públic el calendari.
Aquesta és una iniciativa d'acord amb els principis
fundacionals de l'Associació Salut i Família i amb la seva
preocupació sobre l'atenció a la maternitat en totes les
circumstàncies i especialment en les situacions de risc.

NOVA INICIATIVA 'TEMPS RETROBAT'
L'Associació Salut i Família, una de les entitats impulsora de la Iniciativa per la
Reforma Horària, posa en marxa el seu nou projecte 'Temps retrobat' a fi de posar
l'accent en la gestió del temps i la dimensió de gènere. Els propers grups focals es
celebraran el 18 i el 31 de gener.

PARTICIPACIÓ A LA JUNTA DIRECTIVA D'UNAF
La Dra. Elvira Méndez, directora de l'Associació Salut i
Família participarà el proper dilluns a la reunió anual de l'
Associació UNAF (Unión de Asociaciones Familiares), com a
membre actiu de la Junta Directiva d'aquesta entitat.

NOU PROJECTE 'TRIA'
L'Associació Salut i Família,
en
col·laboració amb ACESOP (Associació
Cultural Educativa i Social de Dones
Pakistaneses), posa en marxa el programa
'Tria' destinat a prevenir els matrimonis concertats entre dones joves pakistanesos
residents a Catalunya i homes pakistanesos que resideixen al país d'origen;
prevenint així la descapitalització social i educativa de les joves d'aquesta comunitat.

FINANÇADOR DESTACAT

El programa 'Maternitats vulnerables' és possible gràcies al
suport del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat

Podeu consultar les nostres activitats a l' agenda.
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