CAMPUS
D’ESTIU

El model de recuperació i l’atenció
basada en drets. Un canvi de mirada en
les polítiques públiques de salut mental
HORARI: Dimarts de 18:00 a 20:00

INICI

08/06
QUOTA ÚNICA

15€

UBICACIÓ: En línia
DURADA: 4 sessions - 08/06, 15/06, 22/06, 29/06

La present proposta formativa està orientada a promoure un canvi de mirada en relació
a la comprensió i abordatge dels problemes de salut mental i la diversitat psicosocial, d’acord amb el paradigma actual de les polítiques públiques de salut mental, orientades
des del model de recuperació i l’atenció basada en drets. Un valor afegit és que s’ofereix
en “primera persona”, a partir de les històries de vida dels qui som o hem estat usuàries
de serveis de salut mental.

PROGRAMA

IMPARTEIX

Módul 1 – Estigma: Els prejudicis més habituals sobre com som
les persones diagnosticades d’un trastorn mental, i les seves
conseqüències socio-sanitàries.

Grecia Guzmán Martínez, activista en el moviment boig i doctoranda en el departament de
psicologia social de la Universitat Autònoma de
Barcelona, en la línia de recerca Gènere, Salut,
Subjectivitat i Cos. Més informació a upbm.cat/docents

Módul 2 – Empoderament: Les relacions de poder, les situacions
d'opressió i la seva reproducció dins el sistema d'atenció en salut
mental.
Módul 3 – Drets Humans: Les vulneracions de drets humans, el
seu impacte sobre la salut mental, i la Convenció sobre els drets
de les persones amb discapacitat com a eina de canvi.
Módul 4 – Recuperació: L’evolució dels models d’atenció a la salut
mental cap a les polítiques públiques orientades a la recuperació,
centrades en les capacitats i respectuoses dels drets humans.

Hernán María Sampietro, usuari de salut
mental i coordinador de projectes d’ActivaMent
Catalunya Associació, doctorant en el departament de psicologia clínica i de la salut de la Universitat de Barcelona, en la línia de recerca Avaluació clínica psicològica i tècniques estadístiques. Més informació a upbm.cat/docents

INSCRIPCIONS: www.upbm.cat

www.upbm.cat

