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DIA INTERNACIONAL DE LES FAMÍLIES 2019

L'Associació Salut i Família celebra el Dia

Internacional de les Famílies ressaltant la

importància de la coresponsabilitat de tots

dos  progenitors  en  la  criança  saludable

dels més petits. La coresponsabilitat és la

base d'una conciliació de la vida familiar,

laboral i personal equitativa per a dones i

homes.

El  dia  internacional  de  les  famílies  se

celebra el dimecres, 15 de maig



DIA INTERNACIONAL D' ACCIÓ PER

LA SALUT DE LES DONES 2019 

L’Associació Salut i Família es suma a

aquesta celebració internacional i a

favor d’iniciatives que facilitin el

desenvolupament d’estils de vida

saludables en alimentació, activitat

física, absentisme del tabac i altres

tòxics, relacions regeneratives i

suficients hores de son per a totes les

dones sense oblidar a les que hi viuen

en condicions de més vulnerabilitat.

Taller d'educació per la salut.
Millorant la planificació de la teva
família: contracepció de llarga
durada al teu abast 

L'objectiu del Taller és brindar la
informació sobre els actuals mètodes
anticonceptius de llarga durada
disponibles de forma gratuïta a
l'Associació Salut i Família i en els
serveis sanitaris públics. Amb aquest
Taller les dones participants podran
comptar amb les eines necessàries per
a la presa de decisions sobre la
planificació de les seves famílies i
podran orientar a altres persones
sobre aquesta temàtica.



Taller de promoció de la salut
en clau intercultural 
Dirigit a mediadors /es interculturals i

personal de primera línia responsable

de l'atenció directa als / les usuaris / es

Serà el proper dilluns, 27 de maig

Programa

Tallers d'educació per a la salut

'Gènere i sexualitat femenina'

L'Associació Salut i Família programa dos tallers

de Sensibilització "Gènere i Sexualitat Femenina"

el 30 de maig. Els tallers de sensibilització en

diferents aspectes són una de les activitats

recurrents de l'Associació.

Programa

L'Associació Salut i Família,

amfitriona de la reunió europea

d'expertes sobre conciliació de la

vida familiar i laboral

L'Associació Salut i Família acollirà una

taula rodona sobre polítiques familiars

a Espanya des d'una perspectiva

europea

que organitza Coface, una organització

d'incidència europea. La conciliació és

un dels pilars de les polítiques

europees de l'eix dels drets socials.

Serà a Barcelona el dia 8 de maig. La

nostra entitat també acollirà

l'Assemblea General de COFACE, els



dies 6 i 7 de maig

PROGRAMA I INSCRIPCIONS

L'Associació Salut i Família recolza

la campanya #FemEU2019

L'Associació Salut i Família ha expressat el

seu suport al Consell Nacional de Dones de

Catalunya perquè s'adhereixi a la iniciativa #

FemEU2019 d'incidència en les pròximes

eleccions europees, amb l'objectiu que la

futura agenda política europea incorpori com

a prioritat la garantia dels drets humans de

les dones i fer efectiva la igualtat de gènere

L'Associació Salut i Família,
amb la 'X' solidària #Renda2018
L'Associació Salut i Família convida a la

ciutadania a marcar la X a la casella 'Activitats

d'interès social en la Declaració de la Renda

2018' perquè es destini el 0,7% dels impostos a

programes socials que desenvolupen les ONG.

Per tant, amb aquest senzill gest s'ajuda a

l'Associació Salut i Família i moltes altres

entitats socials independent

MEMÒRIES 2018



L'Associació Salut i Família ha fet

pública la Memòria 2018 dels Grups

de Suport i Orientació a Mares de

tots els orígens. Aquest projecte

reuneix les mares residents a

Catalunya que es troben en situació de

vulnerabilitat o en risc d'exclusió social

i tenen menors al seu càrrec. Les

dones són ateses en els Programes

Mares entre Dues Cultures i

Oportunitats per a Mares Adolescents i

Joves.

L'Associació Salut i Família publica la

Memòria corresponent al Programa

d'Atenció a la Maternitat a Risc de

l'any 2018. Contenen les dades de la

cartera de serveis i prestacions, la

detecció i prevenció de la Violència de

Parella, el perfil de les dones ateses,

etc



La Memòria del programa Brúixola

de l'exercici 2018 també es troba

disponible. Totes les dades sobre

aquest programa que ofereix

l'Associació Salut i Família oferint

orientació jurídica i suport psicosocial

per a l'Atenció a la maternitat en 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.

FINANÇADOR DESTACAT

El programa 'Maternitats Vulnerables' és possible gràcies al

suport del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social.

Podeu consultar les nostres activitats a l'agenda.
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