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L'Associació Salut i Família participarà a la
cimera sobre refugiats i migrats de l'ONU

L'Associació Salut i Família ha estat seleccionada per participar en la cimera sobre refugiats i
migrants convocada per Nacions Unides el proper 19 de setembre a la seva seu de Nova York.
L'entitat estarà representada pel seu vicepresident, Sr. Eduard Sagarra i Trias.
L'Associació Salut i Família és una de les tres entitats espanyoles que participa, juntament amb
la Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat (CEAR) i la Federació SOS Racisme.
Aquesta és la primera vegada que les Nacions Unides convoca una cimera de caps d'Estat i de
Govern i de representants de la societat civil per analitzar els grans desplaçaments de refugiats i
migrants i formular una resposta internacional més humanitària i integrada. Es tracta d'un
esdeveniment decisiu per reforçar la governança internacional de la immigració i l'asil a la
vegada que una gran oportunitat per crear un sistema de resposta més responsable i previsible
davant els grans desplaçaments de refugiats i migrants.

Participació de l'Associació Salut i Família a la presentació de l'informe internacional 'La
infància en el context de les migracions internacionals'
La directora general de l'Associació Salut i Família
participarà en la presentació de l'informe internacional La
infància en el context de les migracions internacionals

elaborat per UNICEF. La presentació serà al CaixaForum
de Madrid el 19 de setembre.
L'informe presenta a través de dades i anàlisi, la situació
global dels nens desplaçats, refugiats, sol·licitants d'asil i
migrants internacionals. L'anàlisi conté també un
enfocament regional, per tal de descriure en quina situació
es troben aquests nens i nenes i quins són els reptes als
quals cal donar una resposta des d'Europa i la resta de món.

Tallers Revalua
L'Associació Salut i Família organitza un taller del Programa
Revalua que s'impartirà a la seu de l'entitat, al carrer Via Laietana, 40
el proper dia 16 de setembre.
El programa revalua per una economia familiar sostenible té la finalitat
d'oferir a les famílies vulnerables assessorament i ajuda en situacions
de pobresa energètica com informació i pautes per a un consum bàsic
de la llar sostenible i responsable.
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Assistència a la jornada 'Fent que el pilar europeu de
drets socials sigui una realitat per a les famílies d'Europa:
superant la bretxa' organitzat per COFACE
La Directora General de l'Associació Salut i Família, la Dra.
Elvira Méndez assistirà a la jornada que organitza la
Confederació d'organitzacions familiars de la Unió Europea (COFACE) a Brussel·les el
proper 27 de setembre.
És una jornada de reflexió sobre les polítiques europees comunes davant l'augment de la
vulnerabilitat de les famílies de tota la UE. La pobresa destrueix vides, i oportunitats i perjudica
les famílies i les comunitats.

JORNADES I TALLERS
Jornada 'Maternitats
Vulnerables', Sevilla 5 de
octubre

Taller de Bones Pràctiques
'Brúixola: Orientació i Suport
Integral per a Dones i Famílies
Vulnerables'
Sevilla 6 de
octubre

L'Associació Salut i Família,
juntament amb la Fundació
Atenea organitzen la jornada
'Maternitats Vulnerables' el 5
d'octubre a Sevilla
La Dra. Elvira Méndez, presidenta
de l'Associació Salut i Família,
impartirà la xerrada 'Atenció
Pro-elecció a la Maternitat a Risc'
i posteriorment hi haurà una taula
rodona sota el títol 'Taula
d'Experiències'
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El Taller de Bones Pràctiques
'Brúixola: Orientació i Suport
Integral per a Dones i Famílies
Vulnerables',
el
proper
6
d'octubre a Sevilla. El Taller
constarà de la xerrada impartida
per l'advocada de l'Associació
Salut i Família, la Sra. Alícia
Sánchez, Brúixola: Orientació
Jurídica i Suport Psicosocial per
a Dones i Famílies vulnerables. I,
posteriorment, la taula rodona
sota
el
títol:
"Una
taula
d'experiències"
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Jornada 'Maternitats Vulnerables',

Jornada 'Els codis de les famílies

Madrid, 20 de octubre

a Espanya i la diversitat cultural',
Madrid 27 de octubre

L'Associació Salut i Família
organitza la Jornada 'Maternitats
Vulnerables' juntament amb la
Unió d'Associacions Familiars
(UNAF) el 20 d'octubre al recinte
CaixaForum de Madrid. Aquesta
jornada compta amb la xerrada
'Atenció
Pro-elecció
a
la

L'Associació Salut i Família, en
col·laboració
amb
l'Il·lustre
Col·legi d'Advocats de Madrid i la
Federació
d'Associacions
de
Dones Separades i Divorciades,
organitza la jornada 'Els codis de
família a Espanya i la diversitat
cultural'.

Maternitat a Risc' a càrrec de la
directora general de l'Associació

Serà el dijous, 27 d'octubre de 9h
a 14h a la seu de l'Il·lustre

Salut i Família, la Dra. Elvira
Méndez ,i a continuació amb
l'exposició
'Dilemes
de
la
Maternitat davant la Mutilació

Col·legi d'Advocats de Madrid, C /
Serrano, 9 -28.001 Madrid
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Genital femenina 'de la Sra. Luisa
Antolín, del Programa Mutilació
Genital femenina UNAF, entre
d'altres.
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Grups de suport a mares entre dues cultures: Pakistan i Magreb

L'Associació Salut i Família convoca dos grups de suport en el
marc del Programa dirigit a mares de tots els orígens; un, per
a mares de procedència pakistanesa i un segon per a mares
magrebines.
El 14 de setembre de 15h a 18h s'organitza el grup de suport
a mares pakistaneses i el dia 27 de setembre de 9: 30h a 12:
30h, el grup destinat a les mares magribines.
Tots dos grups seran a la seu de l'Associació Salut i Família, c
/ Via Laietana, 40 entl.

Calendari de Grups de Mares

Memòria de l'Associació Salut i Família 2015
L'Associació Salut i Família ha publicat la memòria
d'activitats corresponent a l'any 2015.
En ella consten l'evolució i resultats de tots els projectes
de l'entitat en les cinc àrees d'actuació: Maternitat a risc,
suport a dones i famílies vulnerables, immigració i salut,
prevenció en violència de gènere i Bancs del Temps i
cohesió social.
També contempla l'impacte dels programes en famílies i
infants en situació de vulnerabilitat, així com la xarxa de
les entitats col·laboradores, els principals finançadors i
els plans estructurals de l'entitat.

MEMÒRIES 2015
L'Associació Salut i Família ha publicat les memòries dels diferents programes de l'entitat. El
programa Brúixola, el Servei De Compatriota a Compatriota, el dels Grups de Suport a Mares de
tots els orígens i el Programa d'Atenció a la Maternitat a Risc. Totes les xifres i resultats al vostre
abast:

Nova etapa del programa 'Famílies Hospitalàries'

L'Associació Salut i Família rellança el seu
programa d'acollida i integració per a
immigrants 'Famílies Hospitalàries' a partir del
mes de setembre. La Xarxa de Famílies
Hospitalàries per als Immigrants contribueix a
que els ciutadans i les ciutadanes residents a
Catalunya desenvolupin experiències de
comprensió directa de la diversitat cultural.
Coordinat per la mediadora Griselda Paredes
Franco.

FINANÇADOR DESTACAT
L'Associació Salut i Família compta amb el
suport i el finançament del Ministeri de
Sanitat, Serveis Soicales i Igualtat, a través de
la convocatòria IRPF per dur a terme els
Programes d'Atenció a la Maternitat a Risc i
Brúixola.

Pots consultar les nostres activitats a l'agenda.
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