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Sense por a viure la diversitat

L'Associació Salut i
Família va ser convidada
per l'Ajuntament de
Barcelona a participar
solidàriament en la
manifestació del 26
d'agost al costat de la
pancarta principal "No
tenim por". Vam estar
representats per la nostra directora, reafirmant així el nostre compromís amb
una convivència en pau i diversitat.

Nou Programa 'Impuls'
L'Associació Salut i Família posa en
marxa el nou programa 'Impuls',
destinat principalment a promoure
l'ocupabilitat de les mares d'origen
immigrant. Una atenció íntegra i és
sinèrgica a la persona que es completa
amb altres programes d'atenció.

L'Associació Salut i Família organitza el
Taller de sensibilització. Millorant la
planificació de la família:
Contracepció de llarga durada al teu
abast en el marc del programa 'Mares
a dues cultures'. L'objectiu del taller és
oferir tota la informació sobre els
actuals mètodes anticonceptius de
llarga durada disponibles de forma
gratuïta a l'Associació Salut i Família i
en els serveis sanitaris públics. Estarà
a càrrec del Dr. Manel Honrado, metge
ginecòleg i de la directora general de
l'Associació Salut i Família, la Dra.
Elvira Méndez
PROGRAMA E INSCRIPCIONES

Jornada 'Maternidades Vulnerables'
L'Associació Salut i Família juntament
amb la Fundació Atenea organitza la
Jornada "Maternitats Vulnerables", la
jornada constarà de la ponència sobre
l'Atenció Pro-elecció a la Maternitat a
Risc a càrrec de la Dra. Elvira Méndez,

Taller Brúixola: 'Orientación y Apoyo
Integral para Mujeres y Familias
Vulnerables'
L'Associació Salut i Família,
conjuntament amb la Fundació Atenea,
organitza el Taller de Bones Pràctiques
en el marc del Programa Brúixola,

directora general de l'Associació Salut i
família i una taula d'experiències.

'Orientació i Suport Integral per a
Dones i Famílies Vulnerables'.

Es celebrarà el dijous, 19 d'octubre al
Centre Cívic 'Les Sirenes', a l'Albereda
d'Hèrcules, 30-41002
Sevilla
Programa i Inscripcions

Es celebrarà divendres, 20 d'Octubre
de 9:45 a 14:00 a C / Mare de
Misericòrdia, 2 cantonada Av. De la
Paz, 41013 Polígon Sud - Sevilla
Programa i Inscripción

Jornada 'Los códigos de familia en
España y la diversidad cultural'
L'Associació
Salut
i
Família,
conjuntament amb la Fundació Atenea,
organitza el Taller de Bones Pràctiques
dins del Programa Brúixola, 'Orientació
i Suport Integral per a Dones i Famílies
Vulnerables'.
Serà el divendres, 20 d'Octubre de
9:45 a 14:00 a C / Mare de
Misericòrdia, 2 cantonada Av. De la
Pau, 41013 Polígon Sud - Sevilla
Programa i inscripcions

'La infància és essencial' rep el suport de l'Obra Social 'la
Caixa'
L'Obra Social de l'entitat CaixaBank dóna
suport al programa de l'Associació Salut i
Família, 'La infància és essencial', una
línia de prestacions disponibles per
prevenir i lluitar contra la pobresa i la
privació infantil i que formen part dels
objectius de l'entitat , en la seva voluntat
expressa de servei sòciosanitàri i d'atenció
i protecció als col·lectius més vulnerables.

finançador DESTACAT

El programa 'la infància és essencial' és possible
gràcies a la confiança i el suport de l'entitat 'de
l'obra social "la Caixa"

Podeis consultar nuestras actividades en la agenda.
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