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Destaquem

La Taula de Coordinació de Xarxes es forma en l'ús professional de les xarxes socials  
La Taula de Coordinació de Xarxes va realitzar el passat 19 de juny la tercera sessió de

formació en comunicació, aquest cop dedicada a l'ús professional les xarxes socials. La

jornada pretenia elaborar una radiografia general de les tendències actuals en les xarxes

socials i va estar conduïda per l'experta en xarxes socials i eines digitals, Laura Rosillo.

L'objectiu de la formació era compartir coneixements per a la comunicació de xarxes,

reforçar l'intercanvi entre els membres de la xarxa i aplicar eficientment les eines digitals.

Info Acord

La Jornada 2019 de l'Acord

Ciutadà es dedicarà a la cultura

com a eina d'inclusió social  

  La Comissió d'Acció  reflexiona

sobre la visibilitat de l'activitat de

les Xarxes d'Acció

Ja pots consultar l'informe de

l'Assemblea 2019 de l'Acord

Ciutadà

Noves entitats i organitzacions membres

Associació de veïns i veïnes, Centre Social "Can Peguera" [+ info] 

Hotel Barcelona Catedral [+ info] 

Penya Blaugrana Can Peguera [+ info] 

Associació educativa Tropezando con Suerte [+ info] 

Estudi 6, Gestió Socioeducativa, SL [+ info]                                                              

L'entrevista

Entrevista a Amparo Porcel, presidenta d'Intress i referent de la Xarxa de Drets dels Infants

"S'ha de potenciar que l’infant actuï i exerceixi els seus drets, especialment, el de decidir"

Actualitat

La Fundació IRES celebra 50 anys d'atenció integral a les famílies

La Fundació IRES, una entitat que promou des de 1969 l'atenció integral a les famílies i les

persones en situació de vulnerabilitat, va celebrar el seu 50è aniversari el passat 2 de juliol. IRES,

que acompanya als seus usuaris a través d'equips especialitzats en l'àmbit social, psicològic i

educatiu, celebrarà un seguit d'activitats en els pròxims mesos per commemorar l'aniversari. 

[info]

L'Associació Lligam celebra el seu 25è aniversari

L'Associació Lligam, dedicada a acollir, acompanyar i orientar dones que no poden accedir a un

habitatge, va celebrar el passat 19 de juny el seu 25è aniversari. L'entitat té com a objectiu que les

dones ateses adquireixin autonomia en els àmbits personal, econòmic i familiar, i va celebrar una

jornada sota el nom "acompanyant vides, fent lligams i alimentants valors socials".  [info]

Agenda

Mulla't per l'esclerosi múltiple

Data: 14 de juliol

Lloc: Localitzacions diverses

[+ info]

Sessió de treball per avançar en la democratització de la cura

Data: 15 de juliol

Lloc: INNOBA (C/Perú, 52)

[+ info]

Concert solidari de Comeback a favor de Formació i Treball

Data: 18 de juliol

Lloc: Sala Luz de Gas (C/Muntaner, 246)

[+ info]

Breus

Les entitats socials de la discapacitat proposen un nou model de formació i ocupació de les persones amb

diversitat funcional als centres especials de treball. [+ info]

Càritas Barcelona alerta que les desigualtats que es van produir en la societat durant la crisi econòmica no s'han

revertit i demana un major consens social per aconseguir un parc d'habitatge assequible. [+ info]

Altres informacions

Publicacions

Barcelona accessible ha creat la

Guia de Comunicació Inclusiva,

que ofereix orientacions sobre com

anomenar i dirigir-se a les persones

de la forma més inclusiva possible.

La guia ofereix recomanacions per

evitar els prejudicis ètnics, de

gènere i LGTB, entre d'altres. També

fa suggerències per dirigir-se a

persones amb discapacitat o

malalties mentals i aborda la

comunicació no verbal i amb

imatges.

Convocatòries

L'Entitat Obertament, que lluita

contra l'estigmatització de les

persones amb malalties mentals, ha

obert la convocatòria d'ajuts a

projectes antiestigma, per impulsar

entitats que tenen un projecte de

lluita contra la discriminació a la

salut mental. La convocatòria es

centra en projectes dirigits a l'àmbit

sanitari, laboral, periodístic i juvenil.

Les entitats poden presentar

candidatures fins al 31 de juliol.

 

Enllaços d'interès

La Federació Salut Mental

Catalunya ha impulsat el projecte

'Amb experiència pròpia', amb

l'objectiu de generar espais que

permetin augmentar la participació

de les persones amb problemes de

salut mental en el moviment

associatiu. Fruit d'aquest programa

sorgeix el documental 'El

desequilibri perfecte', que explica

el testimoni de tres dels participants

del programa de Salut Mental

Catalunya. 
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