Acords de la Junta Directiva del 14 de maig de 2019

Òrgans de
govern

• Es dona la benvinguda a en Toni Santander com a nou representant de la Federació Veus a Obertament.
• Es proposarà als socis que no formen part de la Junta Directiva a que s’incorporin a la Comissió de Seguiment.
• El president delega en el director la signatura de Diplomes de les formacions realitzades en el marc del Consell
Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries.
• S’autoritza a l’obertura d’un compte corrent a Ibercaja per tal d’optar a les seves línies de subvencions.

Estratègia 2020

• Es demanarà a DEP i a Emotiva a que presentin en directe les seves propostes, en una reunió extraordinària que es
convocarà a finals de maig, principis de juny.

Convocatòria
d’ajuts

• La convocatòria d’ajuts d’enguany, igual que la de l’any passat, prioritzarà projectes avalats per les taules de salut
mental de territoris on Obertament estigui realitzant plans o itineraris d’acceleració. L’equip tècnic continuarà
tenint cura de que cap territori que ho vulgui no tingui cap barrera per realitzar un itinerari o pla.

Campanya 2020

• La campanya 2020 serà realitzada per Muntanyola. Durant el procés de creació de la mateixa s’anirà informant
puntualment a les entitats sòcies a través de les reunions de Junta Directiva i Comissió de Seguiment.
• Les entitats sòcies que ho desitgin, podran fer que els seus responsables de comunicació participin en aquestes
reunions de supervisió i validació del procés de creació de la campanya.
• Es convidarà a les entitats que van participar en el procés de co-disseny del projecte laboral a una sessió de treball
sobre la campanya 2020.

What’s Up!

• Es contractarà a Poca Broma per a l’elaboració de materials audiovisuals per al projecte What’s Up!
• S’informa la Junta Directiva de la invitació a participar en una comissió sobre el suïcidi juvenil al Parlament.
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