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Participació de l'Associació Salut i

Família a les Festes de la Mercè

L'Associació Salut i Família, a través

de la Xarxa dels Bancs del Temps 

estaran presents a l'ASSOCIA'T de la

plaça de Catalunya durant les

Festes de La Mercè 2019, amb un tast

de tallers. També us convidem a

participar a la flashMOB In-PEACE que

tancarà les activitats el dia 22 a la

tarda, en la que hi participaran

persones de projectes tant diversos,

com corals, teatre, cooperació ... i

BANCS DEL

TEMPS. Hi poden participar adults,

joves i també infants.



L'Associació Salut i Família

participarà a la VIII Fira d'economia

solidària de Catalunya,

L'Associació Salut i Família participarà

a la VIII Fira d'economia solidària que

enguany s'organitza sota el lema

l’economia ha canviat. I tu, a què

aspires? La Fira d’Economia Solidària

FESC2019 tindrà lloc els dies 26 i 27

d’octubre al recinte Fabra i Coats del

barri de Sant Andreu (Barcelona) i que,

un any més, organitza la Xarxa

d’Economia Solidària de

Catalunya (XES).

Jornades de tardor del programa

'Maternidades Vulnerables' 

Les properes jornades del prOgrama

'Maternidades Vulnerables' seran el 10

d'octubre a Màlaga, la de Madrid, el dia

29 del mateix mes i la de Barcelona el

7 de novembre al. Amb aquests

esdeveniments es tanca el programa

de l'Associació adreçat a difondre la

problemàtica de les mares que es

troben en situacions de vulnerabilitat,

pobresa i / o exclusió social així com

els models d'abordatge més efectius

per prevenir, atendre i protegir

integralment a aquestes mares.

Inscripció Màlaga

Inscripció Madrid



Participació de l'Associació Salut i

Família a la Conferència de Coface

'Formar un ambient saludable i

adequat per als nens'

L'Associació Salut i Família assistirà a la

conferència organitzada per l'entitat Coface, de la

qual la nostra entitat en forma part, amb el títol

'Formar un ambient saludable i adequat per als

nens', a Hèlsinki, el proper  2 i 3 d'octubre.

Aquest acte es celebra en ocasió dels 30 anys de

la Convenció de les Nacions Unides sobre els

drets de l'infant.  Aquest any, celebrem els 30

anys de la Convenció de les Nacions Unides

sobre els drets de l’infant.

Balanç social de l'Associació Salut i Família

Infografia realitzada per la Xarxa d'economia social i solidària, informació referida a

l'any 2019



L'Associació Salut i Família, a

Google

El perfil de l'Associació Salut i Família

ha publicat diverses entrades al

cercador Google sobre les activitas,

serveis i cartera de prestacions,

ampliant així la informació sobre

l'entitat, en un esforç de fer-la més

propera i abastable.

Enllaç als posts

Taller de Sensibilització de Drets en

el Treball i Integració Social i

Desenvolupament

L’objectiu del taller és la de

proporcionar la informació jurídica

necessària sobre les normes i

procediments dels drets en el treball

principal en el règim de servei

domèstic, regulació baixa maternal i

conciliació de la vida familiar i laboral.



L'Associació Salut i Família edita el

Dossier Digital 'Los derechos

humanos y la crisis migratoria en el

Mediterráneo Central'

L'Associació Salut i Famíli, juntament

amb ANUE ha editat el dossier de

premsa digital titulat 'Los derechos

humanos y la crisis migratoria en el

Mediterráneo Central', un exhaustiu

llistat del articles apareguts durant

l'estiu en els mitjans digitals sobre

aquesta crisis humanitària.

Enllaç al document

L'Associació Salut i Família edita el Dossier
Digital  'La  violència  sexual  contra  la
integritat i la llibertat de les dones'
L'Associació Salut i Família ha editat el dossier de

premsa digital titulat La violència sexual contra la

integritat  i  la  llibertat  de  les  dones  que

l'Associació Salut i Família  amb ocasió de la recent

resolució del  Tribunal  Suprem sobre el  cas de "la

Manada" i on s'han seleccionat els principals articles

d'informació i opinió sobre la temàtica.

Enllaç al document



Nova web 'Maternidades Vulnerables'
El programa Maternitats Vulnerables compta amb un nou web en la qual es

recullen les experiències de les jornades de 2018 i 2019 que s'han

desenvolupat en set comunitats autònomes a fi de difondre i conscienciar de

les diferents problemàtiques i escenaris de vulnerabilitat que poden esdevenir

en la maternitat.

MEMÒRIES 2018

L'Associació Salut i Família ha publicat

la Memòria d'activitats corresponent

a l'any 2018. En ella consten l'evolució

i resultats de tots els projectes de

l'entitat en les cinc àrees d'actuació:

Programa d'Atenció a la maternitat en

risc, Àrea de suport a dones i famílies

vulnerables, Immigració i salut, Àrea de

prevenció de la Violència de Gènere i

Bancs del Temps i cohesió social.



L'Associació Salut i Família ha fet

pública la Memòria 2018 dels Grups

de Suport i Orientació a Mares de

tots els orígens. Aquest projecte

reuneix les mares residents a

Catalunya que es troben en situació de

vulnerabilitat o en risc d'exclusió social

i tenen menors al seu càrrec. Les

dones són ateses en els Programes

Mares entre Dues Cultures i

Oportunitats per a Mares Adolescents i

Joves.

'Associació Salut i Família publica la

Memòria corresponent al Programa

d'Atenció a la Maternitat a Risc de

l'any 2018. Contenen les dades de la

cartera de serveis i prestacions, la

detecció i prevenció de la Violència de

Parella, el perfil de les dones ateses,

etc



La Memòria del programa Brúixola

de l'exercici 2018 també es troba

disponible. Totes les dades sobre

aquest programa que ofereix

l'Associació Salut i Família oferint

orientació jurídica i suport psicosocial

per a l'Atenció a la maternitat en risc,

Àrea de suport a dones i famílies

vulnerables, Immigració i salut, Àrea de

prevenció de la Violència de Gènere i

bancs del Temps i cohesió social.

FINANÇADOR DESTACAT

El programa 'Maternitats Vulnerables' és possible gràcies al

suport del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social.

Podeis consultar nuestras actividades en la agenda.

Facebook Twitter Pàgina web Flickr
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