I Jornada sobre el Model Comunitari en Salut Mental i Addiccions

El proper dijous 9 de juny a partir de les 08.30 h del matí, a la Casa del Mar Barcelona,
tindrà lloc la
primera Jornada sobre
El model comunitari en Salut Mental i Addiccions
organitzada per la Coordinadora de Comunitats Terapèutiques, Pisos de Reinserció i Centres
de Dia i per l’Associació Catalana de Llars de Salut Mental.

És la primera vegada que aquestes dues plataformes, que reuneixen més d’una vintena
d’entitats amb una llarga trajectòria i experiència en el tractament comunitari de la salut mental i
les addiccions, organitzen una jornada amb la intenció de debatre i compartir coneixement al
voltant del model comunitari, basat en la utilització terapèutica dels elements de l’entorn social i
relacional de la persona per al tractament de la seva conducta addictiva o problema de salut
mental, així com d’exposar els reptes a tenir en compte durant els propers anys.

Aquesta primera trobada comptarà amb tres taules rodones on diversos especialistes donaran
a conèixer l’aplicació del model comunitari en els centres de tractament especialitzats de la
cartera de serveis socials de la Generalitat, compartiran les diverses metodologies per trobar
punts en comú i, en definitiva, afavoriran el coneixement i la interrelació entre les xarxes de
salut mental i addiccions.

La jornada, que està adreçada a professionals d’aquestes àrees, estudiants de les diverses
ciències socials implicades, administracions públiques i altres persones interessades, pretén
ser un punt de partida que estableixi un referent on, any rere any, es pugui debatre i compartir
coneixement sobre el model esmentat.
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Els organitzadors:
La Coordinadora de Comunitats Terapèutiques, Pisos de reinserció i Centres de Dia per a
drogodependents de Catalunya està integrada per 12 entitats i té com a objectiu promoure i
vetllar pel model d’intervenció comunitària dels seus serveis i per la cohesió del seu marc teòric
i metodològic, així com difondre el model a altres professionals i la societat en general.

Per la seva banda, l’Associació Catalana de Llars de Salut Mental està formada per 9 entitats
amb vocació d’exercir la representativitat del col•lectiu de les llars residències i altres
dispositius amb metodologies i model comunitari similar davant l’administració, d’altres sectors i
col·lectius per tal de millorar l’atenció de les persones amb trastorn mental sever a les quals
donen suport.

Quan i on:
Dijous 9 de juny de 2016 a la Casa del Mar Barcelona

Més informació:

Informació i formulari d’inscripció:
Carme Murciano 93 237 68 24
&nbsp; http://goo.gl/forms/FcaFuKw4xH

Podeu seguir la jornada a Twitter amb el hashtag #modelcomunitari2016

Trobareu tota la informació detallada de la Jornada al Programa adjunt.
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