AMB EL SUPORT DE:
•

Ajuntament de Cardona

•

Ajuntament de Solsona

•

Ajuntaments de la comarca

•

ALTHAIA

•

Caixa Manresa

•

Caixa Penedès

•

Caixa de Pensions

•

Caixa Sabadell

Telèfon de contacte:

•

Centre Sanitari del Solsonès

973483683

•

Consell Comarcal del

soldesolsones@yahoo.es
www.soldelsolsones.org

Solsonès

Telèfon d’urgències:

•

Creu Roja Cardona

650867025

•

Creu Roja Solsonès

•

Departament d’Acció Social

(ENRIC)

i Ciutadania de la

HORARI: De 10-14 i de 15-19
i dissabtes de 12-16 hores

C/ Josep Maria de
Sagarra 3 baixos
25280 Solsona (Lleida)

Generalitat de Catalunya
(ICASS)
•

Diputació de Lleida

•

FECAFAMM de Catalunya

•

Federació Espanyola de
Banc d’aliments

•

Rotary Club Solsona

•

UBIC Solsona

•

240 socis

els malalts de salut mental.
2- S’informarà, orientarà i es donarà ajuda als
familiars.
3- Col·laborar amb les institucions públiques i

seus efectes.

de

drogodependències.
5- Realització del programa de suport a l’autonomia

• Club social: Tallers de
risoteràpia, horticultura,
plàstica, música, fotografia,
cinefòrum, educació social i
cuina.
• Atenció psicològica
• Sortides de lleure
• Respir familiar
• Inserció laboral
• Autonomia a la pròpia llar
• Atenció a domicili
• Butlletí del Sol informatiu
cada trimestre

en la pròpia llar.
6- Contribuir a la millora de l’ assistència sanitària,
de l’ atenció, l’ informació i de rehabilitació i
reinserció social i laboral de les persones amb
discapacitats derivades de malalties mentals, o
drogodependències.

Codi Postal:

problemes

Població:

o

Donatiu:

mental

Soci Familiar: 30€/any

d’enfermetat

7- Impulsar als medis de comunicació, publicitat i
difusió que siguin convincents per a donar a
conèixer les problemàtiques de la salut mental i
procurar la formació i els estudis per a una actuació
millor.
8-Promoure

polítiques

sanitàries,

socials

i

econòmiques que permetin la millora de la qualitat
de vida dels malalts mentals i dels seus familiars.

FULL D’INSCRIPCIÓ

laboral per a persones amb disminució derivada

DEMANEM LA VOSTRA COL.LABORACIÓ I SENSIBILITAT

privades establertes per lluitar contra la droga i els

4- Participació i creació de programes d’Inserció

QUE FEM?

Nom i cognoms:

Som una entitat sense ànim de
lucre que procura per les
necessitats de les persones amb
patologies mentals i
drogodependències i els seus
familiars.

Adreça:

la problemàtica de les drogodependències i sobre

Telèfon:

1- Promoure una informació real i objectiva sobre

Número de compte:

OBJECTIUS:

Data:

QUI SOM?

Sol del Solsonès. Associació de familiars
de malalts mentals i drogodependents

Soci Individual: 20€/any

Sol del Solsonès. Associació de familiars
de malalts mentals i drogodependents

