
CARTERA DE RECURSOS DE LES ENTITATS DEL CONSELL DE BENESTAR
SOCIAL

1. NOM DE L´ENTITAT

De mare a mare, grup de suport a la lactància

2. LOGO I DESCRIPCIÓ BREU DE L´ENTITAT

            
Entitat sense ànim de lucre que ofereix informació, suport a la maternitat i resolució de dubtes     
relacionats amb la lactància,la criança i el part. 

3. OBJECTIUS I FINALITAT

 Oferir suport, informació i acompanyament a les dones que opten per la lactància materna 
 Reduir la incidència de problemes associats a la lactància, el puerperi, i la criança
 Empoderar a les dones que són mares
 Informar sobre lactància materna,criança i part
 Fer promoció de la lactància materna
 Recuperar la cultura de la lactància

4. FUNCIONS

 Donar suport a les dones que són mares en la lactància, en la criança, en la seva maternitat
 Donar visibilitat a la lactància

5. RECURSOS AMB QUE COMPTE L´ENTITAT

 Recursos humans: assessors de lactància i criança, fisioterapeuta especialitzada en dones
 Recursos materials: llibres i articles relacionats amb la lactància, la criança i el part
 Recursos espacials: sala en la planta baixa Centre Social Zona Nord (només divendres de 

17 a 19 hores)

6. SERVEIS OFERITS (TALLERS, SUPORT D´ESPECIALISTES...)

 Reunions presencials del grup de suport
 Atenció de consultes presencials i telefòniques
 Tallers específics
 Xerrades informatives, col.loquis, conferències amb especialistes.

7. INSTAL•LACIONS

Sala en la planta baixa del Centre Social de la Zona Nord

8. PROGRAMES- PROJECTES OFERITS I EN COL.LABORACIÓ. CAMPANYES

Formem part de la Comisió de Lactància del Departament de Salut 

9. ORGANIGRAMA

 Presidenta (Rosana Gadea)



 Secretària (Sari Sáchez) 
 Tresorera (María José Moral) 
 Vocal (Carolina Ruiz)

10. TELÈFON D´INFORMACIÓ-DADES DE CONTACTE

 644392505 (Rosana)
 636494817 (Rut)
 687837355 (Sari)

11. ADREÇA FÍSICA

12. ADREÇA ELECTRÒNICA

demareamare@gmail.com

13. PÀGINA WEB

14. XARXES SOCIALS

IG: @de_mare_a_mare
FACEBOOK: Asociación De mare a mare Alcoy


