Acords de la Junta Directiva del 22 d’octubre de 2019
•

Conveni
Generalitat –
la Caixa 2019

•
•

La consellera de presidència es va comprometre a demanar a “la Caixa” suport econòmic per aquest 2019. A data d’avui
encara no ho ha fet. L’Anna Figueras ens confirma que està a l’agenda de la consellera, però donada la situació del país,
no sap quan es produirà aquesta gestió. Ens informa de que ella té programada una reunió amb la Caixa i es compromet
a avançar la gestió de la consellera.
Afers Socials està preparant un conveni de col·laboració per 140.000€. Aquests 140.000€ serviran per pagar la
preparació de la campanya 2020. també s’ha demanat que s’inclogui els imports de la convocatòria per a projectes locals
antiestigma.
Davant la necessitat de tresoreria que es preveu per principis de 2020 s’haurà de demanar a la Generalitat un document
de compromís de finançament per poder sol·licitar algun crèdit o avançament de subvenció.

•

S’actualitzaran els poders per tal que, mancomunadament, 2 de les 5 persones amb firma puguin realitzar operacions de
més de 100.000€ (límit actual) sempre que hi hagi un acord de junta que ho autoritzi expressament.

•

L’estudi d’avaluació controlat i aleatoritzat de les proves pilot realitzades a CAPs, CSMAs, CSMIJ i CAS demostra que les
intervencions del projecte de lluita contra l’estigma en l’àmbit sanitari són efectives: disminueixen de forma significativa
l’estigma dels participants. Es pot estendre el projecte si hi ha fons per fer-ho.

•

L’estudi d’avaluació controlat i aleatoritzat de la prova pilot realitzada a instituts demostra que la intervenció del
testimoni en primera persona en vídeo és igual d’efectiva que la intervenció en viu: disminueix de forma l’estigma dels
participants per igual. Això ens facilita l’escalabilitat del programa allí on no sigui possible la intervenció en viu.

Convocatòria TLC3

•

S’aprova la relació de projectes proposats a la convocatòria d’ajuts a projectes locals TLC3 , segons annex.

Programa Taboo

•
•
•

Es demanarà a la productora que es posi en contacte amb Veus per a la seva participació en el programa.
Obertament ja ha passat la demanda a diversos activistes, que s’han mostrat interessats a participar.
L’equip tècnic es cuidarà molt de tenir el màxim control possible sobre el guió i d’assessorar a la productora per tal de
que no caiguin en el paternalisme. Si l’equip tècnic observa alguna cosa negativa recomanarà als seus activistes que no
hi participin.

•
•

Es bonifica el 50% de la formació de la tècnica de xarxes socials.
Se'ns ha concedit la contractació de dues persones per 6 mesos en el marc del programa de garantia juvenil.

•

Les consultores presenten un primer diagnosi en base a les entrevistes que han realitzat. Es demana que facin uns canvis
en persones pendents de ser entrevistades. Ens passaran un esborrany del qüestionari que s’enviarà a tots els nostres
grups d’interès per completar el diagnòstic.

Poders

Projecte sanitari

What’s Up

Equip tècnic

Pla estratègic
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Convocatòria d’ajuts 2019
Projectes proposats per ser beneficiaris de l’ajut
Obrim portes: Sensibilització i formació en primera persona
per implementar una UHP de portes obertes

Activament Barcelona

SM

Santa Coloma de
Gramenet

5.000€

9,75

Santa Coloma sense Estigma als serveis de Salut
Mental i Atenció Primària.

Activament Delegació
Gramanet

Atenció Primaria i SM

Santa Coloma de
Gramenet

3.840€

9,75

Esmorzars- converses sobre salut mental amb
periodistes al Garraf-Penedès.

ActivaMent Delegació
Garraf-Penedès

Periodistes

Garraf-Penedès

2.945€

9,00

Servei d'urgències, stigma free zone

Fundació Vallparadis-Triginta i
casa marques SM

SM

Terrassa

5.000€

9,00

Resimbolitza’T

Associació uTOpia barcelona,
teatre de l’oprimit/des

Joves

Barcelona

4.955€

8,75

Grup de Recerca en Salut
Mental en Primera Persona

SM

Barcelona

5.000€

8,00

Associació Talma

Laboral

Urgell - Segarra

1.222€

7,75

Cap a unes organitzacions sanitàries lliures d'estigma
a través de la formació, el triàleg i la participació col·lectiva
Treballem per la salut mental

S’han presentat 21 projectes, 7 dels quals s’han exclòs per incompliment de bases.
Proposem atorgar ajuts als 7 projectes millor valorats d’acord amb les bases de la convocatòria 2019
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