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Hem iniciat el nou semestre d'aquest curs 2019-2020 amb una bona notícia i un repte que
volem compartir amb tu.
La bona notícia ha estat la presentació a la UAB d'un nou Pla Antiestigma en Salut Mental i
que preveu un seguit de línies d'actuació que creiem que, en definitiva, poden ajudar a la
inclusió de persones que formen part de la comunitat universitària, la principal missió també
del PIUNE.
I el repte que se'ns presenta i que esperem assolir aviat és el d'arribar als 15.000 euros que es
necessiten per a les Beques #UABRefugi. La valoració d'aquests mesos d'aquesta campanya
de micromecenatge és positiva ja que més de 100 donants han fet una aportació. Tot i així
encara manquen més de 2.000 euros per a la fita. Ens hi ajudeu?

Més de 100 donants a
les Beques #UABRefugi

Puja a l'onada del
voluntariat

La campanya de
micromecenatge per garantir
la continuïtat dels estudis
universitaris a joves en
situació de refugi ha
aconseguit més de 100
donatius però encara
necessita de més suport per
arribar a l'objectoiu de
15.000 euros.
Llegir més >

S’acaba l’estiu però et
proposem que segueixis
surfejant l’onada del
voluntariat. Apunta't a un
dels programes de
voluntariat universitari:
Justícia, Acollida a persones
refugiades, Medi ambient,
Socioeducatiu... L'experiència
et refrescarà per dins!
Llegir més >

Nous tallers: sexualitat
i afectivitat o DDHH i
asil
En els mesos de novembre i
desembre es duran a terme
dos tallers formatius, amb
reconeixement de 2 ECTS.
Un tractarà sobre sexualitat i
afectivitat i l'altre sobre
Drets
Humans,
asil
i
migracions. Amb un format
participatiu, seran impartits
per persones expertes en les
temàtiques.
Llegir més >

Octubre 2019: Sessions informatives dels programes de voluntariat +
7 de novembre: Festa Major UAB: Emergència climàtica+
Campus UAB (Bellaterra)
Com cada any la FAS duran a terme activitats participatives durant la FM de la UAB.


Finalitza el projecte "No deixis ningú
enrere"
El curs passat, la UAB es va mobilitzar a favor de
les més de 70 milions de persones desplaçades a
la força que hi ha al món. Entre les accions dutes
a terme, ha participat en el projecte "No deixis
ningú enrere. Compromeses amb els ODS i el
Refugi de la Universitat", una iniciativa de
sensibiltzació del Comitè espanyol d'ACNUR i la
FAS.
Llegir més >

La UAB presenta el pla Antiestigma en
Salut mental
En el Dia mundial de la salut mental, la UAB ha
presentat en un acte el Pla Antiestigma en salut
mental que inclou una serie de línies d'actuació
entre les quals destaquen la importància de la
lluita en primera persona, l’afavoriment del
contacte social com a única manera de trencar
amb els prejudicis i la visibilització de les històries
de recuperació, entre d'altres.
Llegir més >

#Salut: Salut, drets, acció. Mostra de cinema +

Fundació Autònoma Solidària
Plaça Cívica
Campus Bellaterra
Universitat Autònoma de Barcelona
www.uab.cat/fas
fas@uab.cat
93 581 24 85
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