Acords de la Junta Directiva del 19 d’octubre de 2016
•
Òrgans de Govern

Presentació de
l’estudi

•

•
•
•

•
Pla Director de Salut
Mental
•

Aliances amb d’altres
CCAA

•
•

L’Hernán Sampietro anuncia que deixa de representar a Veus dins d’Obertament. El seu substitut és en Josep Anton Llurba.
La resta de membres de la Junta agraeixen la dedicació a l’Hernán Sampietro.
Les Juntes Directives se celebraran a partir d’ara els dimarts a la tarda. La direcció enviarà una proposta de calendari de les
properes Juntes que es validarà per email.
Es valora molt positivament l’estudi i l’impacte mediàtic i dins del sector que ha tingut la seva presentació.
S’enviarà una carta a Janssen per l’ús d’expressions estigmatitzants, culpabilitzadores i minimitzadores dels efectes
secundaris durant l’acte de presentació de l’estudi.
Es proposa fer una Junta extraordinària durant el mes de novembre per tal de valorar la possible revisió de la relació amb
Janssen i amb la resta de companyies farmacèutiques.
La direcció mostra sorpresa per la pèrdua de pes específic de la lluita contra l’estigma en l’esborrany del nou Pla Director de
SM i addiccions. No s’ha tingut l’oportunitat de participar en el procés d’elaboració d’aquest document, ja que ha estat
elaborat unilateralment pel Pla Director i els seus assessors.
Els membres de la Junta vetllaran per una presència rellevant de la lluita contra l’estigma en el Pla.
S’aprova la proposta de model de relació amb 3 Salut Mental pel desenvolupament del projecte de lluita contra l’estigma a
Balears.
El model de relació pot aplicar-se a d’altres entitats a d’altres CCAA.

Acompanyament
projecte sanitari

•

Es compartiran les propostes rebudes, així com la valoració feta per l’equip tècnic amb els membres de la Junta Directiva. Si
ningú manifesta el contrari, s’entendrà triada la proposta millor valorada per l’equip tècnic; la d’SPORA.

Activisme

•

S’aprova el Programa i Pla de voluntariat d’Obertament.

Personal

•
•

S’aprova la promoció de l’Anaïs T. a cap de projectes.
S’aprova l’actualització d’un membre de l’equip, així com la concessió d’ajuts del 50% del cost, a la formacions plantejades
per diverses persones de l’equip.

Consell Assessor

•

S’aprova la proposta de model de Consell Assessor.

Seguiment

•

S’informa de que hi ha una previsió de tancament d’uns 15.000€ de pèrdues, però s’intentarà tancar a zero.
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