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Nou projecte: "Finestres de la ment"
L'Associació Salut i Família inicia les
primeres reunions amb els socis del
projecte 'Finestres de la ment', un
projecte col·laboratiu adreçat a combatre
l'estigma i la discriminació cap a les
persones amb trastorns mentals a la
Xarxa de Serveis de Salut generals.
L'objectiu general és donar a conèixer els
comportaments i actituds estigmatitzants
més freqüents als propis professionals de salut i compartir amb ells un procés de
reflexió i autovaloració sobre la seva pràctica real en relació a les persones amb
trastorns mentals, així com mantenir un contacte continuat per afavorir canvis en
primera persona en la seva pràctica professional.

Participació a 'Les oportunitats de les famílies
amb la Reforma Horària'
La Directora de l'Associació Salut i
Família, com a part del nucli impulsor per
la iniciativa de la Reforma Horaria
coordinará
l'acte
final
'Les
oportunitats de les famílies amb la
Reforma Horària', el 16 de febrer de
9:30 a 11:00.

Apartat a la web del programa 'Evolucionant Juntes'
El programa 'Evolucionant Juntes' ya disposa
d'un apartat propi dins de la pàgina web de
l'Associació Salut i Família, en l'àmbit de Cohesió
social passant així a formar part del catàleg de
projectes de l'entitat. S'hi exposa una descripció
del programa, objectius i reptes i els programes
dels dos seminaris interculturals que s'han
celebrat, amb dones llatines i amb dones
magribines.

Suma igualtat: Oportunitats i Espais per a la Convivència
Ciutadana
L'Associació Salut i Família inicia el Projecte
integral SUMA IGUALTAT que desenvoluparà el
treball en xarxa i activarà sinergies entre les
administracions
i
serveis
públics,
les
organitzacions socials i les associacions
d'immigrants a totes i cadascuna de les àrees
d'intervenció als barris del Fondo, Santa Rosa i
Raval de Santa Coloma de Gramenet.

Participació a les Jornades del Banc del Temps i
l'economia del bé comú
La xarxa dels Bancs del Temps de l'Associació
Salut i Família participarà en les Jornades del
Banc del Temps i l'economia del bé comú que es
desenvoluparan els dies 17 i 18 de febrer a
València. Concretament, la coordinadora de la
xarxa dels Bancs del Temps, la Sra. Josefina Altés
i Campà que impartirà la xerrada 'Passat, present i
futur dels Bancs del Temps: La importància del
treball en xarxa a nivell nacional i europeu', serà el
dissabte 18 de febrer a les 10h.

FINANÇADOR DESTACAT
El Parc de Salut del Hospital del Mar financia el
programa de Mediació cultural en centrEs
sanitaris. Un programa que procura facilitar la
integració de les persones estrangeres en la cultura de
la societat d'acollida alhora que contribueix a la
necessària transformació de les nostres institucions a fi de que els centres sanitaris
s'adaptin a la diversitat cultural.

Podeu consultar les nostres activitats a l' agenda.
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