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L'Associació Salut i Família els
desitja unes bones festes

Drets Humans
El Dia dels Drets Humans se celebra al

món sencer la necessitat de garantir en
tots els països els drets humans com
un fonament irrenunciable del respecte
bàsic a les llibertats de les persones,
un aval per a la convivència
democràtica i la base jurídica dels
Estats de dret.
Declaració Universal

Festa Multicultural de les
Famílies. Dissabte 23 de
Desembre 2017
L' Associació Salut i Família celebra la
FESTA MULTICULTURAL DE LES
FAMÍLIES. Si estàs interessada a
assistir contactar amb Griselda Parets
al mail gparedes@saludyfamilia.es o al
telèfon 932.682.453.
Us hi esperem !!

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

NOU FÒRUM DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

El programa d'atenció a les mares i la maternitat vulnerable, 'Mares entre dues
cultures' ha posat en marxa una nova plataforma sobre drets, recursos i participació
de dones i mares immigrants.

TALLER MEDIACIÓ

TALLER DE SENSIBILITZACIÓ.

INTERCULTURAL ALS CENTRES
SANITARIS

Drets en el Treball i Integració
Social i Empleabilitat

L'Associació Salut i Família prepara
el Taller Formatiu de Mediació
Intercultural en els centres sanitaris,
el dimarts 19 de desembre dirigit als
mediadors/es interculturals i
personal de primera línia
responsable de l'atenció directa

L'objectiu del taller és oferir la
informació jurídica necessària sobre
les normes i procediments dels

als/les usuaris/es. A càrrec de la
Directora de l'Associació Salut i
Família, la Dra. Elvira Méndez i de
la mediadora la Sra. Griselda
Paredes

Drets en el Treball principalment en
el règim de servei domèstic,
regulació baixa maternal i conciliació
de la vida familiar i laboral. Dirigit a
dones i famílies en general i líders
d'associacions i organitzacions que
treballen amb dones i famílies
d'origen immigrant.
PROGRAMA I INSCRIPCIONS

PROGRAMA I INSCRIPCIONS

Nueva Web 'Finestres de la Ment'

L'Associació Salut i Família posa en marxa la pàgina web de ''Finestres de la ment",
un projecte col·laboratiu dirigit a lluitar contra l'estigma i la discriminació cap a les
persones amb Trastorns Mentals. a la Xarxa de Serveis de Salut generals. S'utilitza
metodologia innovadora que facilita el contacte continuat en primera persona amb
els professionals de salut i la perspectiva i la participació de les persones amb T.M.
se situen en el centre del Projecte.

JORNADA 'MARES A DUES CULTURES'
L'Associació Salut i Família va organitzar la Jornada 'Mares entre dues cultures', en
què es va contemplar un intercanvi d'experiències entre diferents col·lectius de
dones i un debat sobre la participació de dones immigrants i autòctones procedents
de diferents sectors socials, culturals i ocupacionals.
A més L'Associació Internacional de Dones Immigrants NetWorWoman concedeix
un premi de reconeixement per la seva tasca a favor de les dones immigrants a la
directora general de l'Associació Salut i Família, Sra. Elvira Méndez. Al Caixaforum
de Madrid el dimarts 28 de novembre de 2017.
Enllaç a la galería fotogràfica

JORNADA MATERNITATS
VULNERABLES
L'Associació Salut i Família
conjuntament amb la Unió
d'associacions familiars (UNAF) va
organitzar la jornada 'Maternitats
Vulnerables' al CaixaForum de Madrid,
Paseo del Prado, 36.
Enllaç a la galeria fotogràfica

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"

Podeu consultar les nostres activitats a l' agenda.

Facebook

Twitter

Pàgina web
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