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SALUTMENTALPONENT

L'Associació Salut Mental
Ponent  és una ent i tat social  que

té com a f inal i tat millorar la
situació social  i  la  qualitat de
vida  de la persona amb trastorn

mental,  ofer ir- los serveis i
programes tant a ells com a les

seves famílies ,  així  com a la
població en general que pugui

necessitar informació,
assessorament i  or ientació en

l 'àmbit  de la salut mental.
 

També vet l la per la igualtat
d'oportunitats, la no

discr iminació i  la defensa dels
drets de les persones amb
problemes de salut mental.

 
 

LA BRÚIXOLA

CLUB  SOCIAL

HORARI

Tardes i caps de setmana

Ho pot fer directament la persona
interessada i/o la seva família, o

des dels serveis de salut o entitats
socials.

PER  ACCEDIR  AL  CLUB

contacta  amb  nosaltres
per  demanar  una  

primera  entrevista !
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Act iv i ta ts  esport i ves  i  sor t ides

Act iv i ta ts  cul tura l s ,  ar t í s t iques
i  express ives

Act iv i ta ts  de  vo luntar ia t

S’afavoreix l’ús autònom dels

recursos culturals i de lleure

que la comunitat ens ofereix.

El Club Social La Brúixola és un

servei que s’adreça a persones que,

per causa d’una problemàtica de

salut mental, tenen dificultats

d’inclusió comunitària al seu

entorn.

La nostra finalitat és augmentar la

participació i les diferents maneres

de vinculació amb la comunitat

mitjançant l’ocupació significativa

del temps lliure d’aquestes

persones.

QUÈ  ÉS

Act iv i ta ts  d 'aprenentatge
(cuina ,  in formàt ica ,  id iomes ,

costura )  

Es promouen les relacions

socials, creant vincles d’amistat

i d'ajuda mútua entre les

persones usuàries.

Es fomenta que la persona

usuària prengui un paper actiu

en la planificació i

l’organització de les activitats

pròpies del Club.

El temps d’estada al club i el

grau de vinculació és flexible

d’acord amb les necessitats i

les característiques de cada

persona.

QUÈ  FEM COM  HO  FEM

"LA  BRÚIXOLA ,  UN  RECURS
D ' INCLUSIÓ  SOCIAL "


