Dormir al carrer a Catalunya
Drets i ètica en la intervenció social

Quins són els drets de les persones sense llar? La nostra forma d’atenció està vulnerant drets?
Com afrontem els dilemes ètics en el nostre dia a dia? Aquestes són algunes de les preguntes que
tractarem durant la jornada, aprofundint en la perspectiva legal i ètica de la intervenció social.
Què pretén la jornada? L’objectiu és reflexionar sobre els drets de les persones sense llar, el respecte envers
les seves decisions i l’ètica en la intervenció social. Per fer-ho, comptarem amb el suport de Rafael Ribó, síndic
de Greuges de Catalunya i Begoña Roman, presidenta del Comitè d’Ètica de Serveis Socials de Catalunya.
Quan tindrà lloc? Dimarts 24 d’octubre, de 9:30h a 18h.
A qui s’adreça? La jornada està oberta a professionals de l’àmbit públic i d’organitzacions socials així com a
responsables i directius d’entitats que, arreu del territori català, treballen amb persones en situació de sense
llar.
On tindrà lloc? Al Born Centre Cultural (Plaça Comercial 12, Barcelona).
Com inscriure’s? La inscripció a la jornada és gratuïta, podeu fer-la a través d’aquest enllaç:
bit.lyjornadadrets. També podeu trucar al telèfon 93 441 29 90.
Més informació: www.arrelsfundacio.org/jornadadrets

Organitza:

Amb la col·laboració de:

Dormir al carrer a Catalunya
Drets i ètica en la intervenció social
Quan: Dimarts 24 d’octubre
On: Born Centre Cultural (Plaça Comercial 12, Barcelona)

Programa de la jornada
09:30h Registre i recollida de documentació.
10:00h Benvinguda i presentacions, a càrrec de Ferran Busquets, director d’Arrels
Fundació.
10:30h Conferència de Rafael Ribó, síndic de Greuges de Catalunya.
11:45h Pausa cafè.
12:15h Entrevista a Begoña Roman, presidenta del Comitè d’Ètica de Serveis Socials
de Catalunya, a càrrec de Matthew Tree, periodista.
13:30h Dinar.
14:30h Treball en grups: exposició de casos i debat.
16:00h Recull i propostes: diàleg entre ponents i grups dinamitzat per Sònia Pau,
periodista.
17:30h Cloenda de la jornada.

