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Perquè atendre la salut sexual
és important
Et presentem el

Servei d’informació, formació i
assessorament en salut sexual i
reproductiva a dones immigrants

C

om a professionals, sabem que la
població immigrant té característiques
i necessitats específiques pel que fa
a l’exercici dels drets sexuals i reproductius.
No obstant això, no sempre tenim la capacitat
d’atendre com ens agradaria cadascuna
d’aquestes necessitats; per això volem oferir-vos
el nostre suport pel que fa a l’atenció a salut
sexual i reproductiva.
La Federació de Planificació Familiar Estatal i les
seves associacions membre fa anys que treballen
en la promoció dels drets sexuals i reproductius,
i compten amb professionals amb àmplia
experiència.

A partir d’aquesta experiència i de les demandes que ens heu fet arribar
durant els últims anys, volem posar a la vostra disposició el servei
d’informació i assessorament en salut sexual i reproductiva per a dones
immigrants.
Un servei gratuït, confidencial i amb una perspectiva intercultural i
de gènere que té com a objectiu millorar la vida sexual de les dones
immigrants a través de les següents activitats:

TALLERS DE SALUT SEXUAL I REPRODUCTIVA
PER A DONES IMMIGRANTS
Adaptem les dates, horaris i continguts a les vostres necessitats i
les de les vostres usuàries. Vosaltres poseu l’interès i nosaltres
tota la resta.

TALLERS DE SALUT SEXUAL I REPRODUCTIVA
PER HOMES IMMIGRANTS

Unim forces?

Per a una millora real de la salut sexual i reproductiva necessitem
que els homes s’impliquin en el procés de cura i autocura de
la sexualitat, i per això oferim tallers adaptats als seus horaris
i interessos concrets.

ASSESSORIES INDIVIDUALS EN SALUT SEXUAL I
REPRODUCTIVA PER POBLACIÓ IMMIGRANT
Hi ha temes que ens agrada tractar a nivell més personal, que tenen
a veure amb els nostres desitjos més íntims, les nostres experiències
personals. Aquest servei pretén oferir dones i homes un espai individual
o de parella per a aquestes situacions.

CURSOS DE FORMACIÓ EN ATENCIÓ A LA SALUT SEXUAL
I REPRODUCTIVA DE LA POBLACIÓ IMMIGRANT PER A
PROFESSIONALS SOCIALS I SANITARIS
Volem compartir eines i donar-vos a conèixer estratègies útils per al
treball amb població immigrant en matèria de sexualitat i reproducció.

