
El Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de València facilita
al COTSV pantalles de protecció en un projecte solidari
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IV Congrés Internacional de Treball Social (CIFETS 2020) –
XIII Congrés de Facultats i Escoles de Treball Social

Fes clic sobre la imatge per a més informació

El Col·legi ha facilitat la possibilitat

d'encarregar pantalles de protecció a

aquelles persones col·legiades que en

necessiten, gràcies al Col·legi Oficial

d'Enginyers Tècnics Industrials

Coneix l'esborrany model
de Decret d'Alcaldia,
adjunt a aquest mail

Adhesió al manifest 'La
Intergeneracionalidad

suma vidas'

El COTSV se suma al manifest

de la Cátedra Macrosad de

Estudios Intergeneracionales

de la Universitat de Granada

L'Associació de Directores i

Gerents en Serveis Socials

elabora un esborrany model

de Decret d'Alcaldia

https://congresos.adeituv.es/cifets2020/ficha.es.html
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Recomanacions en situacions veïnals en temps
de la COVID-19 contra la violència de gènere

El 27 d'abril, el diari El Mundo

entrevista Rubén Masià, tresorer del

Col·legi Oficial de Treball Social de

València i vicepresident segon

del Consejo General del Trabajo Social

Com pots detectar violència de

gènere al teu veïnat? Què pots fer tu?

La nostra comissió d'Igualtat i Gènere

ha elaborat un decàleg de detecció

de violència de gènere al veïnat

Rubén Masià, tresorer del Col·legi de Treball Social de
València: "Les famílies no tenen diners ni per a menjar"

El tresorer del Col·legi creu que

l'actual crisi sanitària de la COVID-

19 ha fet visible totes les debilitats del

sistema: "Les famílies no tenen diners

ni per a menjar" Fes clic ací

Fes clic ací

https://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2020/04/27/5ea5c6a421efa0b8268b4637.html
http://cotsvalencia.com/wp-content/uploads/2020/04/Dec%C3%A0leg-detecci%C3%B3-viol%C3%A8ncia-de-g%C3%A8nere-al-ve%C3%AFnat-COTSV.pdf?fbclid=IwAR2zosJb04JePd_WGJ5WH2WPRsznGdqAaaSVrBUU_PMxgEjvMnuoLCZnsJA
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Pla de transició cap a una "nova normalitat"

Font:

Ministeri  de  Sanitat

Fes  clic  ací  per  consultar

el  document  complet

Fes  clic  ací  per  consultar

l 'Annex

http://cotsvalencia.com/wp-content/uploads/2020/04/Plan-de-transicio%CC%81n-hacia-la-nueva-normalidad_FINAL.pdf
http://cotsvalencia.com/wp-content/uploads/2020/04/ANEXO-II-Plan-desescalada.pdf

