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1.- A REDE DE MULLERES

1.1 PRESENTACIÓN:
A Rede de Mulleres Veciñais Contra os Malos Tratos, ten como obxectivo
atender ás demandas que día a día nos expoñen as mulleres que se achegan á
Asociación, polo que dende o ano 1998 traballamos no acompañamento ás mulleres
en procesos de violencia abarcando todas as necesidades detectadas, así como na
formación en xénero ea denuncia social.
O traballo que imos desenvolvendo, sempre realizado dende

unha

perspectiva de xénero, enmárcase en catro areas:
-

Concienciación, prevención e denuncia social, difundindo os valores de

igualdade entre as persoas, con especial incidencia nos centros de ensino e nas
familias, fomentando a coeducación, cunha participación activa nos movementos
sociais.
-

Formación en materia de xénero e violencia de xénero, promovendo

foros e cursos de formación.
violencia.

Asistencia e acompañamento integral a mulleres en procesos de

-

Reincorporación psico-social, promovendo o benestar e a mellora da

calidade de vida das mulleres, a través de proxectos que abarcan a área psicolóxica,
física e social.

A experiencia adquirida, a través da intervención directa e da análise da
realidade da violencia de xénero e do contexto social onde esta ten lugar, podemos
constatar a importancia que adquiren as accións preventivas, de detección temperá,
de capacitación das e dos profesionais, etc. pero sobre todo constatamos a
importancia do acompañamento social, próximo e dende a relación horizontal que
se establece a través das asociacións de mulleres, unha intervención que se torna
fundamental para que elas mesmas poidan superar os procesos de violencia e
minimizar as secuelas de ditos procesos. Consideramos fundamental que a
intervención que se leve a cabo debe ser realizada dende unha perspectiva de
xénero, que teña en conta as necesidades específicas das mulleres, así como os seus
tempos e necesidades. É imprescindible o seu empoderamento, accedendo a unha
intervención por parte dos e das profesionais sen estigmas de xénero e dende un
enfoque feminista, tendo sempre en conta a súa diversidade tanto a nivel social
como persoal.

O acompañamento ás mulleres en procesos de violencia é fundamental
para a eliminación das secuelas da violencia de xénero. A axuda mutua unido a ter
un punto de encontro como é a Rede de Mulleres, sirve para romper o illamento
social e familiar ó que están sometidas cando rompen con esta situación. Por todo
elo creemos fundamental o traballo que está a realizar a Rede de Mulleres, tanto no
ámbito da prevención e formación, como na intervención con mulleres, directa e
próxima.

Durante á situación derivada polo Covid-19 adaptamos a nosa praxe
profesional á necesidades derivadas por esta situación, realizando todas as nosas
actividades cumprindo os aforos e as medidas sanitarias. O noso obxectivo foi
sempre seguir prestando apoio, tanto ás usuarias da Rede de Mulleres coma as
novas atención, así como seguir realizando as nosas actividades.

Dende a Asociación detectamos os graves efectos colaterais que está a
xerar esta situación e que son múltiples, pero que inciden cunha sobrecarga
emocional maiormente nun sector da poboación, as mulleres. Mulleres que
anteriormente a esta situación de alarma, se atopaban en situacións

de

precariedade económica, ben por falla dun traballo ou da temporalidade do mesmo
e que baixo esta situación quedáronse sen él. A maioría con fillos e fillas ao seu
cargo e moitas delas sufrindo dende hai tempo e agora moito máis, o
incumprimento reiterado do impago da pensión de alimentos polo outro proxenitor.
Dende a Rede de Mulleres ofrecemos ás mulleres soporte emocional para
que poidan afrontar esta situación da maneira máis sá posible, estratexias para
acadar calma e tranquilidade e sobre todo que saiban que contan cunha rede de
mulleres voluntarias que as acompaña para acadar a preservación dunha óptima
saúde mental.
A escoita activa de cada unha das inquedanzas, a resolución de aspectos de
índole económica, aluguer, manutención, apoio afectivo son aspectos cruciais que
deben ser respostados con cercanía.

1.2 A ASOCIACIÓN:
A Asociación conta cunha Xunta Directiva composta por: Presidenta,
Vicepresidenta, Secretaria, Tesoureira e 5 Vocais. Reúnese tres veces ó mes.
Celébrase unha Asemblea Ordinaria anual, e aquelas outras extraordinarias que
sexan necesarias.
A Rede de Mulleres Contra os Malos Tratos forma parte do Consello
Municipal da Muller, órgano consultivo do Concello de Vigo e do Consello Galego
das Mulleres.
Contamos cun “Punto Informa” dirixido ás mulleres, o cal permanece
aberto mañá e tarde co seguinte horario:
Mañás: de 09.00 a 14.00h.
Tardes: de 16:00 – 21:00 h.
*Nos

meses

con

horario

de

verán,

a

oficina

estará

aberta

ininterrompidamentede 8h a 21h.

A Asociación ten asinado un convenio de colaboración coa Concellería de
Igualdade do Concello de Vigo, coa Xunta de Galicia, coa Deputación de
Pontevedra e co Centro de Emerxencia de Vigo (CEMVI), así como outras
subvencións para a realización de diferentes programas co fin de cumprir os
obxectivos da Asociación.

1.3.- OBXECTIVOS DA REDE DE MULLERES:

-

O acompañamento social integral a mulleres en procesos de violencia.

Minimizar os danos psicolóxicos, físicos e sociais das mulleres en procesos
de violencia, a través do empoderamento e da práctica con perspectiva de xénero,
da información dos procedementos e dos servizos e do acompañamento no seu
proceso de recuperación psico-social e laboral.
-

Eliminación da violencia.

Un dos obxectivos principais da Asociación é a eliminación da violencia
contra as mulleres en todos os ámbitos, mediante a prevención e a concienciación
de todos os e as axentes sociais, institucións e colectivos.
- Promover a movilización da sociedade.
Mediante a presenza na rúa ou co contacto regular cos medios de
comunicación e cos e coas profesionais que traballan no ámbito de actuación da
Rede, involucrando a toda a sociedade no noso proxecto, co fin de concienciar
sobre a verdadeira realidade da violencia de xénero, cómo afecta á vida diaria de
todas as mulleres e, en xeral, a toda a sociedade.

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS:
-

Promover a plena recuperación psico-social das mulleres en situación

de violencia, mediante un programa de acompañamento integral que posibilite a
execución dos seus dereitos e a mellora da súa calidade de vida.
-

Facilitar apoio profesional especializado para acompañalas activamente

tanto a nivel persoal (autoestima, apoio emocional, ...) como a nivel social (trámites,
recursos...) para promover o seu acceso ós recursos comunitarios.
-

Ofrecer un acompañamento e apoio individualizado dinamizador das

capacidades e recursos persoais e sociais das mulleres atendidas, que permita,
sempre dende a perspectiva de xénero, ir superando as dificultades que poden
minar os seus procesos de recuperación.
-

Desenvolvemento

e

fomento

da

participación

en

actividades

relacionais, actividades de ocio e tempo libre, actividades sociais, actividades
formativo-laborais, etc.
-

A formación en xénero, impartindo unha formación de calidade con

profesionais expertas en xénero e violencia de xénero.

1.4.- EIXES DE ACTUACIÓN

ACOMPAÑAMENTO
SOCIAL

DURANTE TODO O PROCESO
(XUDICIAL, SOCIAL, LABORAL…)

CONCIENCIACIÓN E
PREVENCIÓN

VISIBILIDADE DA LOITA CONTRA A
VIOLENCIA XÉNERO

FORMACIÓN

FOROS E XORNADAS SOBRE
VIOLENCIA DE XÉNERO

REINCORPORACIÓN
SOCIAL

SAÍDAS CULTURAIS E DE OCIO

RECUPERACIÓN
PSICOLÓXICA

ATENCIÓN PSICOLÓXICA

2.- MEMORIA DE ACTIVIDADES
Co fin de cumprir os obxectivos da Asociación, realizáronse as seguintes
actividades:
2.1. APOIO E ACOMPAÑAMENTO SOCIAL

-

Acompañamento a todos os trámites que precisen.

-

Orientación ás mulleres e derivación ás entidades cunha intervención

adaptada á súa situación, ofrecendo información sobre os centros especializados
para as mulleres, especialmente no Concello de Vigo (Centro de Información,
Centro de Emerxencia, recursos en xeral da Comunidade Galega e do resto do
Estado.
-

Seguimento das intervencións realizadas.

-

Cada caso atendido é rexistrado cumprimentando unha ficha, na que

se recollen e tratan con carácter confidencial, os datos persoais das mulleres, a súa
situación no momento da primeira intervención, a intervención realizada polas
voluntarias e as profesionais da Rede, os resultados obtidos e o seguimiento
efectuado.
a) OBXECTIVOS:
-

Favorecer a reincorporación psico-social das mulleres en procesos

deviolencia.
-

Evitar o illamento das mulleres no seu proceso de reincorporación

psico-social.
-

Facilitar o acceso ós recursos sociais, así como facilitar a xestión

dostrámites (apoio técnico e asesoramento na presentación das solicitudes).

-

Xestión individualizada de casos levando a cabo intervencións integrais

adaptadas a cada situación.
-

Favorecer unha relación horizontal entre profesional e usuaria,

fomentando a Asociación como punto de encontro e de axuda mutua entre as
propias mulleres e evitar a vitimización secundaria á que se ven sometidas cando
acoden ás diferentes institucións.

b) ACTIVIDADES:
-

Apoio social: Cooperación e información

A partir do apoio social ofrecido pola Rede non só se poden obter
importantes recursos sociais, información e axuda, senón tamén deriva nun
sentimento de pertenza e de integración con importantes implicacións para o
benestar individual e colectivo.
O apoio social ten como obxectivo a intervención e o acompañamento
integral, informando ás mulleres e cooperando co resto das institucións e
asociacións para a atención integral ás mulleres.
Dentro dos beneficios do apoio social están a mellora da autoestima e da
seguridade, ámbitos principais de intervención con mulleres en procesos de
violencia para a consecución dos obxectivos das intervencións.

-

Acompañamento social

Acompañamento principalmente ós seguintes ámbitos:
-

Trámites legais:

Acompañamento ás mulleres naqueles trámites legais que precisen iniciar:
avogacía, policía, xulgados, centros de saúde, etc.
-

Puntos de Encontro:

Servizos de acompañamento para o intercambio das e dos menores. Poden
realizarse no propio punto de encontro ou nos lugares designados polas usuarias.
-

Acompañamento a xuízos:

Asistencia a xuízos en causas de violencia. Asistiuse como acompañantes
das mulleres que o solicitaron ou das que foron derivadas por parte dos diferentes
órganos institucionais.
-

Seguimento dos casos atendidos:

Seguimento dos casos atendidos, mantendo contacto frecuente coas
mulleres, para coñecer a súa evolución e atendelas no que precisen, así como para
avaliar o funcionamento da Rede e a dos servizos recibidos nos centros de
derivación.

2.2. CONCIENCIACIÓN, PREVENCIÓN E DENUNCIA SOCIAL
Realización de diferentes actividades para visibilizar a nivel social a loita pola
consecución da igualdade, as consecuencias das relacións violentas así como a
denuncia pública dos casos de asasinatos.
a) OBXECTIVOS:
-

Fomentar a concienciación social sobre a violencia de xénero e o

sistemasocial machista imposto.
-

Información xeral sobre violencia de xénero e sobre as posibles

formasde abordar esta problemática.
-

Información sobre recursos, para que a poboación interesada poida

colaborar no desenvolvemento das actuacións.
-

Formación especializada para todos os sectores profesionais.

b) ACTIVIDADES:
-

Concentracións mensuais:

Dende o ano 2000 a Rede deu un importante paso, conseguir que un día ó
mes se sinta na rúa a voz das mulleres en contra da violencia de xénero. O último
xoves de cada mes, a Rede convoca publicamente a súa concentración mensual no
centro da cidade. Nela dáse a coñecer a realidade da violencia de xénero en todas
as súas manifestacións, e se denuncian os asasinatos por malos tratos e as agresións
a mulleres froito desa violencia. Nos últimos anos a Rede invita a colaborar, na
realización e lectura do comunicado, a diferentes actrices e actores, a persoas do
mundo da arte en xeral, ós colectivos e asociacións de mulleres, etc. A situación
sanitaria obrigou a suprimir as concentracións que esperamos recuperar no
segundo semestre do ano.

-

Asistencia a xornadas formativas:

Xornada presentación Guía de servizos de emerxencia social de Pontevedra
en lectura fácil, levada a cabo por FADEMGA.
- Xornadas: "Coeduca. Coeducación para previr a violencia de xénero e
para a promoción dunha cultura en Igualdade", organizadas pola Concellería de
Igualdade o 6 e 7 de novembro.
- Asistencia a mesa de debate “As mulleres e a opinión: xornalistas galegas”,
no Centro de Documentación Feminista o 21 de novembro.
- Participación do acto “Hai mulleres. Coñezámolas”, o 2 de decembro no
Auditorio do Areal.
- Asistencia á mesa redonda “O corpo das mulleres rachando tabús”, o 3 de
decembro no Centro de Documentación y Recursos Feministas.

-

Presenza nos medios de comunicación:

Ademais das sucesivas campañas de divulgación realizadas por parte das
mulleres da Rede, periodicamente se convocan aos medios de comunicación e se
emiten comunicados de prensa facendo campañas de concienciación.
Tamén se participa de forma periódica nos medios de comunicación,
prensa, televisións e emisoras de radio, etc.

-

Asistencia a actos oficiais:

Concentracións en repulsa dos asasinatos por violencia de xénero
acontecidos en Galiza e organizados polos colectivos de mulleres de Vigo en
coordinación co resto de colectivos da Comunidade Autónoma.

Asistencia ós actos organizados polo Consello Municipal das Mulleres para
o 8 de marzo: rolda de prensa o 28 de febreiro, proxección de curtas e filmes, recital
de poesía, Premio Ernestina Otero…
-

Acto de presentación “Catálogo Mulleres do Silencio” o 15 de

novembro.
-

Asistencia ao día da Constitución o 6 de decembro no Museo Marco,

convidadas por Alcaldía do Concello de Vigo.

-

Realización da campaña postal na rúa “postalfree”: “Tí cortas os fíos”:

A Rede iniciou no ano 2007 unha nova campaña, importante cara a
concienciación social, onde se reparten ó longo de todo o ano, e de forma gradual
e de balde, postais en lugares de gran afluencia pública e de xente nova: pubs,
cafeterías, zonas de ocio e tempo libre ...
O deseño da campaña amosa unha realidade que invita á reflexión sobre a
dependencia e o control exercido sobre as mulleres, ao mesmo tempo que se
ofrece o enderezo e o número de teléfono da Rede de Mulleres.

-

Páxina web:

Difusión de actividades, novas acerca da violencia de xénero, recursos e
subvencións. Dirección: rededemulleres.org

-

Informes de denuncia de situacións de inxustiza social, xurídica ou

outras sufridas por mulleres, elaborando tamén un listado de feminicidios, onde se
inclúen, non só ás mulleres asasinadas polas súas parellas ou exparellas, senón todos

os feminicidios. No listado se especifican datos coma, por exemplo, se tiñan orde de
afastamento, denuncias previas, etc.

–

Colaboración con AGAMME (Asociación Galega contra o maltrato a

menores) na elaboración de denuncias sobre a situación dos menores en casos de
violencia de xénero, elaborando desta vez o informe “Por una Lei de Infancia que
non ataque dereitos das vítimas”.

–

Colaboración co Proyecto JUSTISIGNS 2.

Cuestionario para axentes que traballan con vítimas de violencia de xénero
(VG) que ou son estranxeiras e non dominan a(s) lingua(s) nacional(is), ou que son
xordas.
JUSTISIGNS 2 - Empoderando ás Vítimas de Violencia de Xénero a través da
Formación para Axentes é un proxecto Erasmus+ (Comisión Europea) de educación
e formación creado para mellorar a atención nos servizos de asistencia a vítimas de
violencia de xénero (VG) a través da sensibilización e a formación dos e as
profesionais, centrándose nas barreiras comunicativas. As entidades que conforman
o proxecto son: Universidade de Vigo (Galicia), Heriot-Watt University (Escocia),
Trinity College Dublin (Irlanda), en colaboración con: European Union of the Deaf,
Dublin Rape Crisis Centre y An Garda Síochána (policía irlandesa). O proxecto está
dirixido por Interesource Group (Ireland) Ltd.

-

Colaboración con SOL.NET investigación, no proxecto “SOL.NET: Redes

de solidaridad con Impacto en los procesos de recuperación de mujeres en situación
de violencia de género”, financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y
Universidades. Consistiu nunha serie de entrevistas tanto ás voluntarias como ás
mulleres atendidas para analizar o proceso de recuperación.

-

Reparto de información:

Realizouse un reparto de publicidade sobre os recursos en materia de
violencia de xénero, trípticos e información a colectivos que teñen un contacto
directo co tratamento da violencia de xénero ou onde poden acudir mulleres:
Centros de Saúde, Xulgados, Escolas, etc.

-

Participación activa e colaboración con diferentes organizacións e

organismos:
-

Consello municipal da muller e Concellería de Igualdade do Concello

-

Fundación Amigó, colaboración coa Fundación para o “Proyecto

de Vigo.

conviviendo”, sobre atención e intervención familiar.
-

Provivienda, asociación sen ánimo de lucro para mellorar a realidade

socioresidencial, mediando no aluguer das vivendas e na convivencia en vivendas
compartidas.
-

Participación na coordinadora “Feminismo unitario de Vigo”.

-

Cogami, organización para a plena inclusión das persoas con

discapacidade en todos os ámbitos da sociedade, a través da defensa e promoción
dos seus dereitos, da reivindicación do cambio social, da potenciación do
asociacionismo e da prestación de servizos que satisfagan as súas necesidades e
expectativas.
-

Fundación Feafes: Organización para mellorar a calidade de vida das

persoas con trastorno mental e a das súas familias, defender os seus dereitos e
representar ao movemento asociativo creado ao redor da saúde mental.
-

Cáritas.

-

Fundación Orona

-

Fundación Érguete.

-

Banco de alimentos AFAN.

-

Diversidades

-

SOS Racismo.

-

SOS Sanidade.

- Campaña contra a violencia de xénero, 25 de novembro, dia internacional
contra a violencia de xénero.
Realización de mesas informativas para acercar á cidadanía a problemática
da violencia de xénero, ofrecendo información sobre os aspectos máis importantes
que se producen no maltrato, visibilizando o traballo que está a realizar a Rede, as
actividades que estamos levando a cabo e ofrecendo unha guía de recursos e de
servizos na cidade.
Participación na manifestación do feminismo unitario.
Participación no pleno polo 25 de novembro no Concello de Vigo,
organizado polo Consello Municipal das Mulleres.

2.3. FORMACIÓN

a) OBXECTIVOS:
-

Promover a formación en xénero e en violencia de xénero.

-

Favorecer o coñecemento das teorías de xénero así como os

procesos propios da violencia de xénero.
-

Favorecer a adquisición de habilidades na prevención e na

intervención fronte a violencia machista.
-

Facilitar os medios instrumentados e articulados que permitan lograr

unha detección máis eficaz e operativa dos malos tratos inflixidos a menores,
mocidade e a mulleres en xeral.
-

Incorporación de modelos igualitarios e da propia valoración persoal.

-

Incrementar a potencialidade das mulleres nos procesos de toma de

decisións así como na súa participación social, favorecendo cambio real na súa
situación persoal.
–

Desenvolver o bo trato e as boas prácticas.

b) ACTIVIDADES:
–

Colaboración para a formación de alumnado en prácticas:

–

Unha alumna en prácticas do Ciclo Superior de Integración Social do

Colexio San José de la Guía.
–

Unha alumna de Traballo Social da Universidade de Vigo.

– Proxecto “Camiños ao bo trato”:
En colaboración co Concello de Vigo e coa Deputación de Pontevedra para
a realización do proxecto “Camiños ó Bo Trato”, que consiste en sesión formativas
sobre xénero e violencia de xénero, a diferentes colectivos entre os que se atopan:
-

nais/pais/titores.

-

grupos profesionais.

-

asociacións, vogalías, colectivos etc.

-

mulleres e homes.

-

mocidade (colexios e institutos).

As temáticas a tratar son as seguintes:
Estereotipos sociais e culturais.
Evolución da personalidade. Identidade feminina e masculina. Malos Tratos:
vínculo e ciclos.
Persoa maltratadora, estratexias de violencia. Crianzas e mozas como
vítimas de violencia.Detección temperá.

Debido á situación sanitaria moitos dos Colexios e IES non admitían a
presencia de persoas externas dos centros de ensino, pero finalmente neste
semestre do ano realizáronse un total de 23 obradoiros (22 presenciais e 1 en
formato online) cos seguintes colectivos:

–

1 obradoiro no Colexio Maristas o 8 de marzo (formato online).

–

6 obradoiros no Colexio San José de La Guía, os días 22, 24, 25

de marzo; 28 de abril. Nos ciclos de formación profesional de educación infantil e
integración social, así como en 4º da ESO e FPB.
–

9 obradoiros no IES Beade, os días 12, 14 e 16 de abril.

–

1 obradoiro no CEP Dr Fleming, o 23 de abril.

–

6 obradoiros no IES República Oriental de Uruguay, os días 24 e 27 de

maio e 1, 2 e 3 de xuño.

-

IV Xornada a “Autoorganización como resposta á violencia de xénero”.

Cofinanciada polo Concello de Vigo. Celebrada o 17 de xuño en formato
online e presencial na Oficina Municipal de Distrito Casco Vello.
Xornada para a reflexión e o debate entre colectivos. Co fin de coñecer as
diferentes metodoloxías empregadas, o traballo dende a perspectiva de xénero e as
liñas de intervención fundamentais de cara o futuro. Con estas xornadas queremos
potenciar o coñecemento mutuo e a coordinación entre as organizacións para a
consecución dunha sociedade libre de violencias baseada nunha xustiza real e
efectiva.
O programa foi o seguinte:
10.00h.- Presentación
Dona Rosario Otero Rodriguez, Presidenta da Rede de Mulleres.
10.15h.-11.00h.- Dona Esther Lora Rodríguez. Avogada da Oficina deInformación e
Denuncias (OID) de Vigo
"Oficinas de información e denuncias. Situación das mulleres migrantes"
11.00h.-11.45h.- Dona Xema Cabana Ferro. Directora Técnica Fundación Meniños.
"Intervención con menores vítimas de violencia"
→No seguinte LINK podedes acceder á visualización das xornadas:

https://www.youtube.com/watch?v=1GQ9P-vLhag

- Curso “Consciencia emocional”
Subvencionado pola Concellería de Igualdade dentro das subvencións para
actividades de promoción das mulleres 2021.
O curso “Consciencia Emocional” facilitou que as participantes poidan
acceder con máis facilidade aos seus recursos internos e así elixir no seu vivir cotiá a
opción máis saudable.
Tivo unha duración de 30h. en formato online.
-

Charla sobre o voluntariado da Rede de Mulleres ao departamento

devoluntariado do Concello de Vigo.

- Punto de Información para nais, pais e titores:
A Rede puxo en marcha un punto de información para nais, pais e titores,
co fin de dar ofrecer un espazo de reflexión onde expresar as súas dúbidas,
inquedanzas e dificultades á hora de abordar e mellorar as relacións familiares.

- Formación permanente:
Realizáronse dúas xornadas o 1 e o 7 de xullo na Oficina Municipal de
Distrito Casco Vello, co fin de ofrecer formación actualizada e contínua ó
voluntariado da Asociación en trámites xudiciais, policiais, de servizos sociais e de
habilidades sociais no acompañamento ás mulleres. É impartida por Mª del Carmen
Clavería Prada. Si se detectan procesos emerxentes, poderán ser considerados
como temáticas a desenvolver noutro obradoiro, dentro do proceso de formación
permanente.

– As temáticas foron as seguintes:
- O compromiso das voluntarias na Asociación.
- O protocolo de funcionamento.
- A confidencialidade na intervención.
- A Identidade persoal, de xénero e como voluntarias.
- A saúde emocional e social.
- Mobilización de recursos internos e externos.
- Aprendizaxe e concienciación das crenzas persoais.
- Promoción de condutas saudables nas relacións grupais.

2.4. REINCORPORACIÓN PSICO-SOCIAL

a) OBXECTIVOS:
- Actividades orientadas á consecución do benestar integral das mulleres e
da súa participación social plena, fomentando o benestar social e persoal das
mulleres, a axuda mutua e o establecemento de redes de apoio, así como a súa
reincorporación laboral.
- Fomentar a axuda mutua e o fortalecemento das redes sociais.
- Diminución das consecuencias e dos síntomas da violencia de xénero
abordando a valoración da autoestima e o recoñecemento dos recursos persoais.
- Instaurar o propio autocuidado, baseado na autovaloración, autoestima,
autoconstrucción e no fortalecemento da capacidade para decidir.

b) ACTIVIDADES:
-

Saída ás Illas Cíes o sábado 19 de xuño en colaboración co Parque

Nacionaldas Illas Atánticas.

- Curso de defensa persoal
Levado a cabo en Érguete, con usuarias da Rede de Mulleres.

-

Foro Aberto: “Violencia Vicaria”

Realizado o 26 de outubro mp Museo Liste.
Ante as novas formas de violencia temos que artellar novos xeitos de
resposta dende os feminismos. Polo que realizamos un debate aberto sobre a
violencia vicaria, outra forma de exercer a violencia de xénero.

PROGRAMA
17.00 – 17.15 – PRESENTACIÓN: ROSA FONTAÍÑA PAZOS
17.15 – 18.00 – AGAMME: Estrela Gómez Viñas, Secretaria de AGAMME.
18.00 – 18.15 – DESCANSO

18.15 – 19:00 – MAMI: Rosalía González Ramos e Sonia Molina García.
19:00 – DEBATE.

➔ No seguinte LINK podedes acceder á visualización das xornadas:

https://www.youtube.com/watch?v=LUnqQ1E-_dI&t=5539s

- X ENCONTRO DE MULLERES.
Encontro dun fin de semana para a formación en xénero e o fomento do
ocio co fin de potenciar as relacións non formais entre mulleres e a nosa
participación social e política.
Venres 8 de outubro
16.00h.Chegada a Residencia de Panxón
17.30h. Inauguración a cargo de Dona Susana López Abella
Secretaria Xeral da Igualdade
(finalmente non puido asistir)
18.00h.-21.00h. Tempo libre e de lecer.
21.00h.- Cea.

Sábado 9 de outubro
9.00h.- Almorzo.
10:00h.-10:15h.: Presentación.
10:15h.-13:15h.: Obradoiros simultáneos
1.- Dona Tareixa Ledo Regal
“Honrando ás nosas predecesoras”
2.- Dona Andrea Couso
“Habitando o invisíbel_discursos feministas dende as artes”
3.- Dona Ana Pérez Cardoso
“Eu mesma, co meu mecanismo!”
13.30h. Xantar
16.00h. – 19.00h. – Obradoiros simultáneos
4.- Dona Xandra Táboas Martínez
“Rencontros”.
5.- Dona Andrea Couso
“Habitando o invisíbel_discursos feministas dende as artes”
6.- Dona Ana Pérez Cardoso
“Eu mesma, co meu mecanismo!”

19.00h.- Peche da xornada.

-

FORO ABERTO: “A LOITA DAS TRABALLADORAS DOMÉSTICAS”:
Un gran número das nosas usuarias vítimas de violencia de xénero son

traballadoras domésticas, as cales aceptan a precariedade da súa situación laboral
en moitos casos como única forma de escapar da violencia e co fin de conseguir a

súa independencia económica. A través deste foro buscamos abordar as
diferentes formas de violencia de xénero dentro do ámbito das traballadoras
domésticas e traballar na prevención destas situacións como pode ser a violencia
sexual.
Por todos estos motivos levamos a cabo este foro de forma presencial e
tamén formato online o 23 de setembro.

PROGRAMA
11.15 - 11:30 – PRESENTACIÓN: ROSA FONTAÍÑA PAZOS
Coordinadora e voceira da Rede de Mulleres
11:30 – 12:15 – SEDOAC: SERVICIO DOMÉSTICO ACTIVO
"Dereitos sociais para as traballadoras do fogar"
12:15 – 12:20 – DESCANSO
12:15 – 13:00 – JAVIER COMINGES.
"A defensa das traballadoras do fogar en Estrasburgo"
13:05 – DESCANSO.
13.05 - 13:30 - DEBATE.

- ATENCIÓN PSICOLÓXICA:
Obxectivos:
- Facilitar a expresión emocional
- e procurar a estabilización do estado anímico das usuarias da Rede.
- Facilitarlles

pautas

que

procuren

unha

óptima

autoregulación

emocional, pautas que lle procuren un axeitado establecemento de modelos de

apoio social e afectivos.
- Acompañala no proceso de toma de decisións para a consolidación do
seu proxecto vital.
- Darlle unha resposta fronte a súa necesidade de apoio psicolóxico,
incidindo na singulariedade dos propios procesos emocionais en que a usuaria esté
nese momento e o seu propio contexto.
- Acompañala na elaboración do relato conflictivo e nas vivencias,
creenzas e pensamentos que suscitan as emocións vinculadas a esa narrativa.
- Orientar as usuarias hacia os aspectos prioritarios que sexan de especial
importancia nese momento vital que están experimentando e derivala ás
profesionais que precise segundo sexa convinte.
Recursos e metodoloxía empregada:
Atención psicolóxica presencial e telemática a través de contención
emocional telefónica e de videochat.
A contención emocional consiste en soster as emocións das mulleres
usuarias da Rede de Mulleres contra os malos tratos de Vigo, a través da escoita
activa cunha actitude empática para que ela poida expresarse do xeito menos
doloso o que está vivir. Para isto a Rede,aténdeas asegurándolles un entorno de
confidencialidade e anonimato, a través do acompañamento na elaboración do
relato, ofrecendo as vías axeitadas para a expresión dos sentimentos,
proporcionándolle seguridade física e emocional, respetando o seu ritmo, decisión
última e espazo persoal para elo. Co obxectivo de brindarlle a orientación que a
curto prazo poida clarificar as accións a seguir e a comprensión da situación que
está a vivir e que ao mesmo tempo, favoreza o empoderamento das mulleres.

-

REALIZACIÓN

DE

ENTREVISTAS

MOTIVACIONAIS

E

DE

EMPODERAMENTO:
A relación de apoio establecida entre a profesional e as mulleres
promove unha actitude positiva ante a vida e ante as dificultades coas que se
atopan e serve para romper o illamento social e familiar ao que están
sometidas. Este tipo de entrevistas teñen a finalidade de potenciar a figura da
profesional de referencia, que facilitará o apoio na recuperación social das
mulleres.
A través destas entrevistas traballouse sobre as situacións emerxentes:
significación da relación dos malos tratos na historia persoal, a concienciación
e revisión de crenzas de xénero, os sentimentos sen carga, de perda, de
soidade, de incerteza ante a súa nova situación, a sintomatoloxía e trastornos
derivados da violencia, que afectan a súa saúde e a das súas crianzas.
Fomentarase a seguridade necesaria para que as mulleres sexan
protagonistas activas do seu proceso de ruptura cos malos tratos, diminuindo as
consecuencias e os síntomas da violencia de xénero e abordando a valoración da
autoestima e o recoñecemento dos recursos persoais. Para elo potenciarase a
instauración do propio autocuidado, baseado na autovaloración, autoestima,
autoconstrucción e no fortalecemento da capacidade para decidir.

- SERVIZO DE ORIENTACIÓN LABORAL (SOL)
OBXETIVOS
Obxetivo Xeral
•

Favorecer a activación persoal, social e laboral das mulleres vítimas de

violencia de xénero usuarias da Asociación Rede de Mulleres Contra os Malos Tratos.

Obxetivos Específicos
•

Proporcionar ás beneficiarias a aprendizaxe e manexo dos recursos,

habilidades e capacidades para relacionarse adecuadamente en todos os ámbitos da
súa vida, especialmente no laboral.
•

Contribuír a desenvolver un proceso emancipatorio a partir da construción

do seu propio proxecto vital.
•

Facilitar a futura incorporación e mantemento das usuarias en programas

de formación ocupaciona/profesional e/ou acompañamento ao emprego.
•

Achegar

estratexias

formativas

que

favorezan

a

mellora

da

empregabilidade das beneficiarias.
•

Facilitar a optimización de recursos e coñecemento dos recursos

existentes.
•

Traballar a igualdade de oportunidades de forma transversal.

1.- Preformación laboral
-

Accións individuais

Tutorizaciones individuais de preformación laboral que teñen como obxectivo
adquirir habilidades básicas e recursos, así como o reforzo de hábitos, rutinas e
habilidades que favorezan a futura inserción laboral e social das mulleres, á súa vez
tense en conta a importancia da competencia dixital para este labor, introducindo ás
usuarias no uso de ferramentas TIC.

2.- Accións grupais
A situación persoal e emocional pola que atravesan as mulleres vítimas de
violencia de xénero é moi complexa. Moitas delas atópanse realizando unha
infinidade de trámites por mor desta situación: trámites xudiciais relacionados con
denuncias,

ordes

de

afastamento,

custodia

dos/as

fillos/as,

cambio

empadroamento, solicitude de tarxeta de residencia; solicitude de

de

axudas

económicas…
O momento de crise vital polo que atravesan xera unha serie de dificultades á
hora de establecer grupos para traballar os diversos obradoiros expostos. A situación
persoal e emocional devolve en moitos casos ás usuarias a menores niveis de
activación, facendo que o avance non sempre sexa unha liña recta. O que da como
resultado que se traballe máis de maneira individualizada con cada unha das
usuarias.

3. Promoción de accións de formación profesional / ocupacional
O labor do SOL da Rede de Mulleres neste sentido é identificar aqueles
cursos que se adecúan ás necesidades de cada unha das mulleres usuarias,
notificarlles a posibilidade de inscribirse nos mesmos e/ou realizar con elas este
labor, así como realizar un seguimento no caso de que comecen 30a acción
formativa.

4. Accións de intermediación laboral
Ao longo de 2021, os resultados alcanzados na fase de intermediación laboral
non foron elevados. A diversidade en canto ao perfil formativo e a experiencia das
usuarias, sumado aos escasos niveis de empregabilidade e a precariedade que
ofrece o mercado laboral, debilitan os procesos de intermediación.
Todo iso contribuíu a que se promovese como principal estratexia de
inserción laboral, o xerar nas usuarias a responsabilidade de manter por si mesmas

unha procura activa de emprego.
Para iso dotóuselles de ferramentas que lles permitisen, de forma autónoma,
ser coñecedoras de ofertas de emprego e os leitos para mostrar a súa candidatura.

5. Promoción ao autoemprego
A entrevista de diagnóstico permitiu identificar a unha muller, que foi
derivada ao Programa PAEM (decembro 2021), Programa de Apoio Empresarial a
Mulleres promovido e cofinanciado polo Instituto da Muller e as Cámaras de
Comercio de Vigo, Pontevedra e Villagarcía de Arousa.

6. Accións titoriais
A acción titorial durante este 2021 no SOL está presente de forma continuada
para prestar apoio, actuar como elemento motivacional e guiar.

ANEXO I
INTERVENCIÓNS REALIZADAS

NÚMERO DE INTERVENCIÓNS
NÚMERO TOTAL DE INTERVENCIÓNS

2.252

NÚMERO DE MULLERES ATENDIDAS

272

NÚMERO DE ACOMPAÑAMENTOS
Xulgados de Vigo, Porriño, Ourense, Santiago de Compostela.

28

Comisaría de Vigo

9

Recollida de enseres e intercambio de menores

4

Centros médicos e hospitais

15

Outros organismos (servizo de menores, oficianas de emprego,
Xunta, Facenda…)

16

TOTAL

ACOMPAÑAMENTOS
11%
2%

55%

Xulgados
Organismos oficiais (SEPE,
Xunta…)
Intercambio de menores

32%

Instancias policiais

72

DATOS DAS MULLERES ATENDIDAS

IDADES

4% 1%
38%

21%

Menor de 18
18-30
31-45
46-65
Máis de 65

36%

PAÍS DE ORIXE
Outras
Venezuela
Colombia
Brasil
Perú
España
0
Series1

España
150

50
Perú
4

Brasil
5

100
Colombia Venezuela
6
6

150
Outras
79

Outros: Marrocos, México, O Salvador, Uruguai, Ecuador, Camboia,
Inglaterra, Cuba,China, Arxentina, Guatemala, Kenia, Namibia, Nixeria, Portugal,
Francia, Rusia, Francia, Ucraína.

RESPONSABILIDADES FAMILIARES

34%

Sí
Non

66%

SITUACIÓN ECONÓMICA
20%
31%
Cobra prestacións
En activo
Sen ingresos

49%

INGRESOS
21%
Menos do SMI
Máis do SMI

79%

ATENCIÓN A MULLERES CON DIVERSIDADE FUNCIONAL
7%
SI
NON

93%

ANEXO II
Obradoiro sobre violencia
de xénero no R.C. Celta de Vigo
ANEXO GRÁFICO

Obradoiro nos institutos e colexios de Vigo

Formación para o servizo de voluntariado do Concello de Vigo

Dossier de prensa

Dossier de prensa
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