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#8Març DIA INTERNACIONAL DE LES DONES
Llegir el manifest de l'Associació Salut i Familia

L'ASSOCIACIÓ SALUT I FAMÍLIA A LA CSW64 /NOVA YORK 2020
La presidenta i la directora general han rebut l'acreditació oficial de l'institut català de
les dones per assistir a la CSW64 / Beijing + 25 / que se celebrarà de l'9 a el 20 de
març de 2020 a New York i revisarà l'estat de la Igualtat de Gènere i l'Empoderament
de les Dones i les Joves al món. L'Associació Salut i Família s'ha adherit a la Xarxa
Global d'ONGs - NGO - CSW - per ampliar relacions i, alhora, participar en els
esdeveniments paral·lels a la CSW64.
https://www.unwomen.org/en/csw/csw64-2020
https://ngocsw.org

INFORME 'Impacto de la sustracción
internacional de menores sobre las familias'
Aquest informe del qual és autora la Dra. Lídia
Santos forma part del programa MATERNITATS
VULNERABLES. L'informe realitza un anàlisi jurídic
de l'aplicació del Conveni de la Haia, que és la
regulació aplicable a la sostracció internacional de
menors i observa la distància existent entre el marc
jurídic i la realitat d'una gran part de dones víctimes
de maltractament de parella, que fugen amb els
seus fills/es.

Nova 'app' de la web de
Maternitats Vulnerables
L'Associació Salut i Família

han

posat en marxa la versió app, del

web

Maternitats

vulnerables.

Aquesta versió facilita la navegació i
l'accés a través del mòbil dels
continguts més interessants del web
del programa de l'Associació Salut i
Família destinat a l'anàlisi a través de
la casuística de les diferents formes de vulnerabilitat en la maternitat.

PROPERA WEB DE L'ASSOCIACIÓ
SALUT I FAMÍLIA
En breu, l'Associació Salut i Família
presentarà una nova web més clara,
propera i amb una navegació més
moderna i intuïtiva sense renunciar als
aspectes més essencials que
defineixen l'entitat.

TALLER DE SENSIBILITZACIÓ. DRETS EN LA VIDA DE FAMÍLIA
L'Associació Salut i Família organitza el tallers de 'Taller
de sensibilització, Drets en la vida de Família', el proper
divendres 13 de març, L’objectiu del Taller és brindar la
informació jurídica necessària sobre les normes i
procediments dels Drets en el Treball principalment en el
règim de servei domèstic, regulació baixa material i
conciliació de la vida familiar i laboral. També s'impartirà
un segon taller, d'acollida, aquest serà el diviendres 20
de març.

Posts de l'Associació Salut i
Familia a Google
El perfil de l'Associació Salut i Família
ha publicat diverses entrades al
cercador Google sobre les activitats,
serveis i cartera de prestacions,
ampliant així la informació sobre
l'entitat, mitjançant un esforç per fer-la
més propera i accessible a persones i
famílies de tots els orígens
Accès als posts

Podeu consultar les nostres activitats a l' agenda.

Facebook

Twitter

Pàgina web
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