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L'Associació Salut i Família encara el 2015 amb força novetats, en primer lloc,
s'endega un programa nou 'Entre Iguales', destinat a promoure el diàleg i la
convivència ciutadana, la nova web de 'Ciutadania A Parts Iguals', entre
d'altres com el Programa d'Atenció a la Maternitat a Risc que continua aquest
any...

Nou programa 'Entre Iguals': Oportunitats i
espais per a la convivència ciutadana
L'Associació Salut i Familia endega un nou programa
destinat a promoure el diàleg i la convivència ciutadana, la
integració dels nacionals de tercers països, la inclusió
social i la gestió de la diversitat al barri del Raval de
Barcelona. Es programaran actuacions innovadores en
l'àmbit educatiu com 'El Banc del Temps Escolar' i en el
camp sòcio sanitari amb els 'Grups de suport i orientació a
la Maternitat Vulnerable'.

Programa Atenció a Maternitat a Risc
El programa Atenció a la Maternitat a
Risc, desenvolupat per l’Associació Salut i Família
amb el suport del Catsalut, ofereix serveis a les
dones i famílies vulnerables arreu de Catalunya als
àmbits de la prevenció de la interrupció voluntària
de l’embaràs i de la promoció de la salut
reproductiva i materna.
Cartera complerta de les prestacions

Les adolescents i la interrupció voluntària de l'embaràs a
l'informe 'Impacto de una reforma legal restrictiva del aborto en
España'
Davant l'anunci per part del Govern de tramitar la reforma
de la llei de salut sexual i reproductiva i d'interrupció
voluntària de l'embaràs, pel que fa a la obligació de
presentar el consentiment patern a les menors, l'informe
'Impacto de una reforma legal restrictiva del aborto en
España sobre la salud pública y los derechos sociales'
destaca al respecte:
El risc d'embaràs adolescent es concentra en els
grups socials més vulnerables i desafavorits
Les adolescents embarassades tenen un major risc de patir incidents
greus durant i al final de l'embaràs en comparació amb les joves de vint
anys
Els procediments legals de consentiment parental (...) són inviables en
situacions on existeix abús i violència familiar.

Jornada de bones pràctiques sobre la lluita contra la pobresa i
atenció a la vulnerabilitat de la infància i joventut
L'Associació Salut i Família, representada per la seva
directora, la Dra. Elvira Méndez i com a entitat
impulsora del projecte Ciutadania A parts Iguals
participarà en el proper Taller de bones pràctiques
sobre la lluita contra la pobresa i atenció a la
vulnerabilitat de la infància i de la joventut que
impartirà a Madrid la Fundació Atenea.
A la jornada es tractarà la situació d'exclusió a
Espanya, especialment en relació a la infància i
joventut, les estratègies públiques posades en marxa
per la seva lluita i les experiències desenvolupades
des de la pròpia ciutadania i les entitats socials amb joves i infància.
La jornada serà el pròxim 29 de gener del 2015 a Aula P. Pérez del Pulgar de la
Universitat Pontifícia de Comillas ICAI-ICADE. C/Alberto Aguilera, 23 - 28015 Madrid, a
partir de les 9.00 hores.
Aquí teniu el programa i el formulari d'inscripció

NOVA WEB 'CIUTADANIA A PARTS IGUALS'

El programa 'Ciudadania A parts iguals'
estrena una pàgina web on es poden
consultar les àrees d'actuació que
conformen el projecte: Equitat i usos
del temps, Inclusió social de persones
joves, Diàleg intercultural i antiracisme i
Governança dels Bancs del Temps.
També disposa d'una agenda amb les
activitats relacionades amb el
programa

Pots consultar totes les activitats a la nostra agenda.

Facebook

Twitter

Pàgina web
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