Informació sobre treball comunitari en temes de sexualitat i prevenció d'infeccions
de transmissió sexual
S’ ofereix informació i assessorament mitjançant xerrades informatives, tallers interactius referents a la sexualitat, mètodes anticonceptius i
malalties de transmissió sexual i sida.
Els objectius són:
Promocionar que els joves puguin gaudir d’una sexualitat responsable i saludable.
Reduir embarassos no desitjats.
Prevenir malalties de transmissió sexual i la sida.
Donar a conèixer el servei als joves de la ciutat.

QUI EL POT DEMANAR
Adolescents, joves, professorat, mares i pares d’alumnes de secundària, Batxillerat i Cicles Formatius.

QUAN ES POT FER
Aquestes activitats es portaran a terme durant el curs escolar.

COM ES POT TRAMITAR
PER INTERNET:
Podeu sol·licitar inscripció prèvia fent servir el correu electrònic puntsalutjove@l-h.cat

PER TELÈFON:
Es pot fer la inscripció prèvia fent servir el nostre telèfon 93.402.69.12

PRESENCIALMENT:
Podeu realitzar les inscripcions prèvies a la nostra oficina.
Punt de salut jove
AV Carrilet n° 312, -1 pis. CP: 08901 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
Horari: Dilluns, dimarts i dijous, de 8:30 h a 14:30 h
Dimecres, de 8:30 h a 14:00 h Divendres, de 8:30 a 14:00 h
Dimecres de 16:00 h. a 19:00 h.
Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
Espai Jove Ca n´Arús
AV Carrilet n° 312. CP: 08901 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
Horari: Dilluns, dimarts, dimecres i dijous de 17 h a 21 h.
Dimecres de 16:00h. 19:00h. (Punt d'informació de Salut Jove)
Divendres i dissabte de 17 h a 01 h.
Diumenge de 17 h a 21 h.

MÉS INFORMACIÓ
Amb inscripció prèvia, durant el primer trimestre del curs escolar per als cursos de l'ESO. La resta de nivells educatius pot fer la inscripció durant
tot el curs escolar.

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:
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Punt de salut jove
Informació: 93 403 69 12 - 93 403 65 52, 678020803 (WhatsApp)
Horari: Dilluns, dimarts i dijous, de 8:30 h a 14:30 h
Dimecres, de 8:30 h a 14:00 h Divendres, de 8:30 a 14:00 h
Dimecres de 16:00 h. a 19:00 h.
Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
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