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DIA INTERNACIONAL DE LES
DONES
La nostra entitat està fermament
compromesa
amb
la
igualtat
d'oportunitats i en la lluita contra la
violència masclista i de manera
específica en la detecció i atenció
precoç de la violència de parella. Així
mateix és líder en l'atenció pro-elecció
en salut reproductiva a les dones
vulnerables i/o en risc d'exclusió social
i ofereix un ampli ventall de serveis que
donen suport a la seva emancipació.

Jornada 'MATERNITATS VULNERABLES'
La primera Jornada d'MATERNITATS VULNERABLES se
celebrarà els proper 15 i 16 de març a la sala de graus Minor
de la Facultat de Dret de la Universitat de Salamanca. Les
entitats col·laboradores que fan possible aquesta trobada són
l'Associació d'Ajuda a la Dona "Plaça Major" i el Màster en
Estudis Disciplinars de Gènere de la Universitat de Salamanca.
Aquesta Jornada està orientada a l'intercanvi de bones
pràctiques a nivell local i a la difusió del model pro-elecció en
l'atenció a la maternitat que respon a un principi fundacional de
l'Associació Salut i Família. Aquesta iniciativa es
desenvoluparà en diverses ciutats d'Espanya al llarg d'aquest
any 2018.

PROGRAMA I INSCRIPCIONS

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

La Maternitat Adolescent, al Periódico de Catalunya
L'Associació Salut i Família a
través dels diferents programes
que aborden la maternitat
adolescent ha estat objecte al
reportatge de 'El Periódico'
publicat el diumenge dia 25 amb el
títol '300 chicas menores de 18
años son madres cada año en
Catalunya'
Un article en el que queda palesa les declaracions de la Directora, la Dra. Elvira
Méndez "... bel·ligerant contra els canvis en la llei de l'avortament que va
impulsar el ministre Ruiz Gallardón, prefereix que siguin les pròpies mares les
que decideixin la seva ruta vital. «Crec que tutelar en excés les seves
decisions és contraproduent i preferim donar-los totes les eines, ajuts,
consultes, perquè elles es vagin enfortint», resumeix." i de la mediadora
Griselda Paredes que, per la seva banda aporta que "interpreta que la realitat de
cada llar condiciona enormement i la procedència també, com no podria ser
d'una altra manera."

Tot l'article

Participació al Seminari d'Investigació de
l'Institut Europeu de la Mediterrània
La directora general de l'Associació Salut i
Família, la Dra.Elvira Méndez participarà en el
Seminari Interdisciplinari de Recerca que organitza l'Institut Europeu de la
Mediterrània amb la ponència "El matrimoni concertat a la comunitat pakistanesa:
motius, conseqüències i alternatives" juntament amb el Sr David Moya. La seva
aportació serà el dia 13 de març.
El Seminari tindrà lloc els dies 13 i 14 de març.

Publicació Informe Projecte TRIA

Publicació Informe Final Projecte

L'Associació Salut i Família ha

'Finestres de la Ment'
L'Associació Salut i Família ha
publicat l'Informe Final del Projecte

publicat l'Informe del Projecte Tria,
que té com a objectiu prevenir la
descapitalització social i educativa
de les muejres pakistanesas que
accepten matrimonis concertats.

Finestres de la Ment, un projecte de
l'entitat que té com a finalitat posar
en relleu l'estigmatització social que
pateixen les persones amb trastorn
mental.

Compte d'Instagram de l'Associació
Salut i Família
L'Associació Salut i Família amplia el
seu posicionament en les xarxes
socials amb Instagram. L'aplicació de
les fotografies i vídeos de gran
creixement.
https://www.instagram.com
/salutifamilia/

Assistència de l'Associació Salut i Família
L'Associació Salut i Família a l'Assemblea General de PICUM (Plataforma
Internacional de Cooperació a les persones migrants) en el pròxim mes de març.

FINANÇADOR DESTACAT

El programa 'Maternitats vulnerables' és possible gràcies al suport del Ministeri de
Sanitat

Podeu consultar les nostres activitats a l'agenda.
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