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NOTÍCIES DESTACADES                                                                                                      

L'Associació Salut i Família manté

oberta l'atenció durant el mes d'agost

en els següents horaris: De dilluns a

dijous de 9 a.m. a 17 h Divendres de 9

a 16:30h.

Com sempre, es pot demanar hora de

visita per als nostres programes al

93.268.30.45 i la atenció directa es

presta a la nostra seu, al carrer Vía

Laietana, 40 de Barcelona

ELS NOSTRES RESULTATS SÓN
PÚBLICS
Hem publicat els nostres principals resultats durant el

passat any 2019:

Memòria de el Programa BRÚIXOLA

Memòria de el Programa MARES ENTRE

DUES CULTURES

Memòria de el Programa ATENCIÓ A LA MATERNITAT A RISC

Memòria d'Activitats de l'Associació Salut i Família 2019

Aquests resultats han estat possibles gràcies a les nostres treballadores, voluntaris i voluntàries,

socis i sòcies, amics i entitats col·laboradores.

ELS NOSTRES RESULTATS T'INCLOUEN.

UN ESTIU PER A L'AVALUACIÓ



SOSTENIBILITAT I INTEGRITAT

Per a l'Associació Salut  i  Família la sostenibilitat

vol  dir  que  l'entitat  funcioni  de  forma  sòbria  i

responsable. Per això tenim en compte el suport i

el  valor  que  ens  presta  la  nostra  xarxa

col·laborativa  de  persones  amigues,  de

voluntàries,  d'organitzacions  sòcies  i  d'entitats

finançadores. Aquest any 2020, l'Associació Salut i

Família  ha apostat  per  la  sostenibilitat  ambiental

de  manera  que  ens  vam  canviar  a  proveïdors

d'electricitat i  materials fungibles que garanteixen

fonts 100% renovables i fem més estricta la nostra

política de reciclatge i reducció de residus. Aquest

any 2020, l'Associació Salut i Família farà un pas

més per millorar les condicions de conciliació de la

vida laboral, familiar i personal revisant els horaris

dels  seus treballadors i  treballadores i  oferint-los

formació  continuada  finançada  i  amb  reducció

horària.  DIEM  EL  QUE  FEM  //  FEM  EL  QUE

DIEM.

L'ASSOCIACIÓ A GOOGLE

APP MATERNITATS

VULNERABLES

AÏLLADA A  CASA AMB  EL  TEU

AGRESSOR

Que passarà aquests dies amb la
La planificació familiar ens ajuda a

tenir els  nostres  fills  i  filles en  les



violència contra  les dones i els

nens?

Si estàs aïllada a casa amb el teu

agressor pots trucar a aquests

telèfons GRATUÏTS, DISPONIBLES

24 hores tots els dies, amb traducció

a més de 50 llengües i que no deixen

rastre en el teu registre de trucades.

Pots trucar tu mateixa o qualsevol

del teu entorn. Aconseguiràs

informació molt valuosa i variada

que va des de serveis socials i

jurídics, suport psicològic fins a

recursos d'acollida.

Des de Catalunya: 900900120.

Des d'Espanya: 016

Des d'Espanya: 900100009

Des d'Espanya per a infants i

adolescents: 900.202.010.

Des d'Espanya per a persones amb

discapacitat auditiva: 900.116.016.

NO ESTÀS SOLA!

millors circumstàncies:

#Quan podem fer-nos càrrec  de  la

seva criança i educació.

#Quan les condicions que envolten

les  nostres vides ens permeten

atendre'ls perquè desenvolupin tot el

seu potencial com a éssers humans.

En  els  nostres serveis t'oferim

GRATUÏTS els anticonceptius

Implanon i DIU: són molt eficaços i

et protegeixen  de l'embaràs

inesperat i  no desitjat durant

diversos anys sense conseqüències

negatives per a la teva salut.

LA  PLANIFICACIÓ FAMILIAR ET

FACILITA QUE TINGUIS ELS TEUS

FILLS QUAN MÉS CONVENIENT

SIGUI PER A TU I PER ELLS. I ET

PERMET RESPECTAR EL

PERÍODE RECOMANAT DE  2

ANYS ENTRE EL DARRER PART I

L'INICI D'UN NOU EMBARÀS.

https://saludyfamilia.es/

https://madresentredosculturas.es

INFORMACIÓ DE QUALITAT

L'Associació Salut i  Família publica

diàriament articles d'interès sobre:

_Igualtat

_Dones

_Famílies

ATENCIÓ  PRESENCIAL  I  PER

TELÈFON

Tots els serveis de l'Associació Salut i

Família estan oberts i  funcionant a ple

rendiment.  Les dones,  les mares i  les

famílies  només  han  de  trucar  als

telèfons  932683600 i  /  o  932682453 i

demanar una cita per a ser ateses de



_Salut positiva

_Immigració

_Canvis i crisis socials

ESTAR BÉ  INFORMATS  ENS FA

MÉS LLIURES I ENS CONNECTA

AMB ELS ALTRES.

Entra a la secció de notícies ...

https://madresentredosculturas.es

forma  presencial  o  mitjançant

teleassistència, segons prefereixin.

En el  cas  de  serveis  on  s'han de  fer

tràmits  o  consultar  documentació,

l'atenció presencial és necessària.

En els nostres locals es compleixen les

normes de seguretat COVID-19: tothom

fa servir mascareta i manté la distància

social recomanada.

CADA  PERSONA  POT  ESCOLLIR  SI

VOL  SER  ATESA  DE  FORMA

PRESENCIAL  O  MITJANÇANT

TELEASSISTÈNCIA  SEGONS

PREFEREIXI.

https://saludyfamilia.es

L'Associació Salut i Família, al

CicleIgualtat en el Parlament de

Catalunya

La Direcció General de l'Associació

Salut i Família participà de la sessió

"Els rols de gènere i la conciliació en

temps de la Covid-19", dins el cicle "La

igualtat efectiva de dones i homes, un

repte de país", que tingué lloc el

passat 15 de juliol al Palau del

Parlament.  



L'Associació Salut i Família, al

webinar de violència contra les

dones en temps de pandèmia

L'Associació Salut i Família,

representada per la Directora General,

la Dra. Elvira Méndez ha participat en

el webinar 'La violencia contra las

mujeres en tiempos de pandemia. El

impacto en las familias" organitzat per

la Unión de Asociaciones Familiares

(UNAF).

Participació  de  l'Associació  Salut  i

Família en la presentació del  Pla  Viure

Millor

L'Associació Salut i Família va participar en

la  presentació  del  Pla  Viure  Millor

representada per la seva Directora General,

la  Dra.  Elvira  Méndez  en  qualitat  de

Presidenta del  Consell Assessor per a la Reforma Horària en el que l'objectiu és el de

"viure els propers anys amb uns horaris més racionals i més saludables"

PUBLICACIONS                                                                                                     

L'Associació Salut i Família ha publicat lal Memòria d'Acitivitats

corresponent a l'any 2019. En ella hi consten l'evolució i els resultats de

tots els projectes corresponents a l'any 2019; l'evolució i els resultats de

tots els projectes en les cinc gran àrees d'actuació: Programa d'Atenció

a la Maternitat a Risc, Àrea de suport a dones i famílies vulnerables;

Immigració i Salut; Àrea de prevenció de la Violència de Gènere i Bancs

del temps i cohesió social

CONSULTEU PUBLICACIÓ

Aquest estudi qualitatiu, de què són autores la Dra. Elvira Méndez

Méndez i  la  Dra.  Cristina  Sánchez Miret,  aborda com actua la

violència  de parella  contra  les dones vulnerables mitjançant  un

efecte cascada on a cada capa de control  i  violència masclista

s'afegeix una nova que potencia els successius abusos. Segons

es  va  instal·lant,  la  violència  de  parella  produeix  un  efecte

sistèmic de llarga durada en la vida de les víctimes afectant tots



els àmbits com són el funcionament emocional i cognitiu, la salut,

relació  amb els  i  fills,  el  manteniment  de les xarxes familiars  i

socials,  l'activitat  laboral,  domèstica  i  d'oci  així  com  la  recerca  i  l'obtenció  d'ajuda.  .

CONSULTEU PUBLICACIÓ

INFORME 'Impacte de la sostracció internacional

de menors sobre les famílies'

Aquest  informe,  del  qual  és  autora  la  Dra.  Lídia

Santos  forma part  de el  programa MATERNITATS

VULNERABLES.  L'informe  realitza  una  anàlisi

jurídica de l'aplicació de l'Conveni de l'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.

CONSULTEU PUBLICACIÓ

LA GENEROSITAT DELS BANCS DEL TEMPS

L'Associació Salut i Família publica en aquest informe les

experiències de connexió dels Bancs del Temps de Sant

Cugat i Mira-sol, Dreta de l'Eixample i Fort Pienc, Sitges i

Bon Pastor amb socis i sòcies i les seves comunitats

durant el període de confinament

CONSULTEU PUBLICACIÓ

CONSULTEU LES NOSTRES PUBLICACIONS    

Informació pràctica:

Estem a: 

C/Via Laietana, 40, 08003 Barcelona

Telèfon: 932682453

Horari:

dilluns       9:00–19:30

dimarts     9:00–18:00

dimecres   9:00–19:30

dijous      9:00–18:00

divendres     9:00–16:30

dissabte      Tancat

diumenge    Tancat

Podeu consultar les nostres activitats a l'agenda.



SEGUEIX-NOS A:                                                                                                                

Facebook Twitter Instagram Pàgina web Flickr
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