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PROXECTO DE SENSIBILIZACIÓN E FORMACIÓN FEMINISTA
O obxectivo é construír unha sociedade baseada na igualdade, partindo dos
compromisos de implementar e apuntalar boas prácticas e corrixir as desigualdades
que perviven, artellando as ferramentas necesarias para avanzar cara á igualdade
non so formal, senón real.
Xeracción dispón dunha oferta formativa en materia de xénero, igualdade entre
mulleres e homes e conciliación da vida familiar, laboral e persoal dirixida a empresas
públicas e privadas, administracións públicas e outras organizacións, así como á
poboación en xeral.
Neste senso, a Administración local ten a posibilidade de ser un modelo de referencia
para outras entidades tanto públicas como privadas do municipio con respecto á
igualdade de oportunidades de xeito que a súa organización e traballo sexa sensible
ás diferenzas de xénero e adecuada ás necesidades de homes e mulleres. Tendo en
conta isto é fundamental a sensibilización e formación do persoal técnico e político
municipal en igualdade de oportunidades, a eliminación da linguaxe sexista dos seus
documentos, así como, desagregar os datos por sexos como xeito de visibilizar e
promover unha imaxe equilibrada de mulleres e homes do municipio.
As accións formativas son de diferente tipo:
Básicos: Introducen o marco de referencia ou sistema explicativo que servirá
de base para a construción dos xéneros e formación básica en igualdade de
oportunidades.
Específicas: Formacións referidas a aplicación práctica da perspectiva de
xénero en diferentes ámbitos, deconstrución de estereotipos, evolución
lexislativa e tratamento da violencia machista.
Para alcanzar este obxectivo, necesitamos incidir en tódolos espazos da vida pública
posibles, non so na Administración pública. Por este motivo tamén diriximos os nosos
servizos formativos e de asesoría, á iniciativa privada.
Por outra banda promovemos, deseñamos e levamos a cabo accións reivindicativas,
campañas e xornadas de sensibilización.
ALGÚNS EXEMPLOS DO NOSO TRABALLO NO 2021
PACTO POLO BO TRATO
Durante os meses de setembro a novembro de 2021 levamos a cabo en
colaboración coa ANPA do CEIP Ben cho Shey un Proxecto coa finalidade de
educar na igualdade.
A escola de familias levouse a cabo os mércores do 13 de outubro ó 17 de novembro de
2020. As asistentes tiveron que anotarse con anterioridade e as prazas asignáronse por orde
de inscrición.
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Para inscribirse púxose a disposición dos pais e nais un formulario na paxina web da ANPA:

Datas e Inscricións Escola de Familias – Pacto polo BO TRATO e a Igualdade no Ben-Cho-Shey |
ANPA (wordpress.com)
Nas 6 sesións formativas de hora e media profundizouse nos seguintes aspectos:
Aclarar conceptos relacionados coa perspectiva de xénero.
Detectar dinámicas e conductas machistas.
Introducir o feminismo na crianza e educación.
Analizar os beneficios dunha educación feminista.
Cuestionar os roles e estereotipo de xénero.
Introducir o concepto de novas masculinidades.
Facilitar as ferramentas para que docentes e familias poidan educar con
perspectiva de xénero.
Obradoiro Ciberbulling con perspectiva de xénero “Violencia 2.0”
A violencia entre iguais é un fenómeno en expansión e estase a incrementar a
poboación xove que recoñece ser vítima de ciberacoso, tamén pola anticipación
na idade de comezo do uso das novas técnoloxías. Co seu avance o acoso ten un
maior alcance, facendo que aumente a vulnerabilidade da persoa acosada.
Para unha boa prevención é necesario que se coñeza o ciberbullying, qué é, que
efectos produce e cómo combatelo. E sobre todo concienciar ás crianzas dos graves
problemas e consecuencias que provoca o uso irresponsable da rede, tanto na
persoa acosada coma na acosadora, xa que a particularidade do acoso virtual
reside no anonimato, na inmediatez, facilidade e dispoñibilidade para facer dano, a
falta de percepción directa do dano causado e a enorme difusión.
Con este obradoiro pretendeuse expor os aspectos clave para entender o ciber
acoso, como afecta especialmente ás mulleres, e dar ferramentas para poder
identificalo e afrontalo, sensibilizar en canto ao sexismo nas redes para que a
mocidade sepa detectar os roles de xénero e poida desenvolver axeitadamente a
súa identidade.
Este obradoiro realizouse nas dúas clases de 6º o mércores 27 de outubro de 2021.
Respecto a como se atenderon as necesidades das persoas con discapacidade non
se deu o caso de ter que atender necesidades de persoas con discapacidade.

Realizáronse publicacións na web da ANPA sobre os contidos do proxecto:

Invitación á exposición de traballos d@s alumn@s- Pacto polo BO TRATO | ANPA
(wordpress.com)
Deseñáronse e Imprimíronse cartaces para ter expostos nas actividades e compartir
non grupos de whatsapp.
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PERSOAS PARTICIPANTES
Utilizamos indicadores cuantitativos, obxectivos para avaliar a eficacia e a eficiencia,
comparando os resultados previstos e os reais.
AVALIACIÓN
ACTIVIDADE
Escola de familias
Obradoiro Ciberbulling con perspectiva de
xénero “Violencia 2.0”

MULLERES
9
16

HOMES
1
12

Tamén se realizou unha avaliación de carácter cualitativo a través de grupos de
discusión coas persoas participantes e co equipo docente. Valorouse que o proxecto
fora moi gratificante, espérase poder continuar o curso que ven e que poidan
participar ás persoas que quedaron fora.

CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN
Obradoiros nos IES do Concello de Ourense
En colaboración coa concellería de sanidade do concello de Ourense
desenvolvéronse obradoiros para traballar certos conceptos que nos permitiran por
unha banda palpar os prexuízos en torno á igualdade, debater sobre eles e por outra
banda aclaralos para que a conceptualización destes termos xere unha
transformación de actitudes, conductas e accións e sobre ciberbulling en varios
institutos do Concello.
Campaña Visibilizándonos
Xunto co Concello de Baños de Molgas púxemos en marcha a campaña
Visibilizándonos financiada polo Pacto de Estado. O obxectivo xeral da Campaña foi
promover a reflexión e aprendizaxe sobre o papel da muller no Concello.
Os obxectivos específicos
• Concienciar sobre a desigualdade e os estereotipos sexistas.
• Reflexionar sobre as conductas sexistas existentes na sociedade que minusvaloraron
o papel da muller no rural galego.
• Visibilizar as mulleres do concello que o longo da historia dun xeito ou outro a
historia do mesmo.
Con esta actividade pretendeuse continuar co traballo iniciado co mural do ano
pasado e continuar a visibilizar o papel das mulleres no rural, mulleres que marcaron
dun ou doutro xeito a nosa historia vital (nais, tías, avoas, mestras, veciñas, pediatras,
etc) e a historia do concello.
Recompiláronse de primeira man traballando coas asociacións veciñais, fotografías
ilustrativas do pasado e do presente do concello, de tarefas desenvoltas
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tradicionalmente por mulleres, da súa participación na vida pública, culminando o
traballo cunha exposición fotográfica que se expuxo ó 8 de marzo de 2021.
A exposición desenvolveuse tanto en materiais para redes como en lonas para ás
fachadas de edificios do Concello.

Exposición
na
páxina
web
do
concello:
http://www.concellodemolgas.es/Blog/contenido/228/CAMPANA_VISIBILIZANDON
OS_8M
Para a difusión da campaña utilizáronse tanto notas de prensa, como notas
informativas, como publicacións nas redes sociais do Concello.
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Xornada Educando en Igualdade
En colaboración co Concello de Baños de Molgas, desenvolveuse unha xornada ó
aire libre, na zona recreativa do río o 14 de agosto, para as familias que quixeron
participar, que consistiu en dúas actividades.
Por unha banda repartíronse os libros dos Bolechas personalizados para o Concello
de Baños de Molgas de fomento da igualdade entre homes e mulleres e prevención
da violencia de xénero para traballar coas crianzas. Fíxose outro reparto entre as
crianzas do campamento durante os modulos de igualdade que se desenvolveron.
Os libros que non se repartiron durante a xornada e o campamento foron destinados
ó centro escolar do concello.
O principal obxectivo dos libros é afondar e pór en valor a educación en igualdade
na sociedade pero especialmente nas crianzas, de xeito que teñan presente esta
importante mensaxe desde os primeiros anos e sexa interiorizada como parte da súa
aprendizaxe vital. Neste obxectivo xeral enmárcanse outros como son: abordar os
estereótipos de xénero e reflexionar sobre as actitudes e ideas que favorecen a
discriminación, fomentar a adquisición de hábitos de cooperación entre nenos e
nenas e a colaboración en todos os ámbitos (traballo, xogo...), traballar a autoestima
e a sensibilización ante situacións de discriminación cotiás, favorecer a igualdade e a
liberdade de oportunidades e promover a participación
das familias na coeducación.
Mentres se fixo o reparto dos libros dos Bolechas coas
crianzas, desenvolveuse un obradoiro para as familias
asistentes de 90 minutos.
Con este obradoiro Educando no feminismo, pretendeuse
contribuír ao encontro e reflexión de maneira colectiva. Na
educación non existe un modelo único nin exclusivo,
debemos adaptarnos a cada crianza e ás súas
circunstancias. As familias, mediante a presenza activa,
participaron e dialogaron aprendendo unhas de outras e
compartindo experiencias e inquietudes.
No obradoiro traballáronse os seguintes aspectos:
Aclarar conceptos relacionados coa perspectiva de
xénero.
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Detectar dinámicas e conductas machistas.
Introducir o feminismo na crianza e educación.
Analizar os beneficios dunha educación feminista.
Cuestionar os roles e estereotipo de xénero.
Dentro do servizo de apoio á conciliación para as vacacións escolares do Concello de
Baños de Molgas, desenvolvéronse diferentes talleres de sensibilización en Igualdade.

Obradoiro a ver se me aclaro, diccionario de Igualdade
Consideramos fundamental para poder debater, reflexionar, intercambiar, coñecer, opinar
con fundamento e para construír un mundo igualitario temos que aclarar estes conceptos
xa que o feito de que os interpretemos dun ou doutro xeito nos predispón, nos limita, nos
manipula, nos coacciona, nos fai crear estereotipos e actitudes
favorables ou non ante determinadas realidades. Polo tanto este
obradoiro consistiu en traballar certos conceptos que nos permitirán
por unha banda palpar o prexuízos en torno á igualdade, debater
sobre eles e por outra banda aclaralos para que a conceptualización
destes termos xere unha transformación de actitudes, conductas e
accións.
Desenvolveuse este obradoiro dunha hora o día 18 de agosto de 2021
Obradoiro O machistómetro
Consistiu nun panel previamente elaborado i estructurado tres zonas (amarelo,
laranxa e vermello), as persoas participantes clasificaron diferentes afirmacións
machistas presentes na sociedade, sendo o apartado amarelo as afirmacións
máis sutís e o vermello as máis obvias e visibles. Puntualizarase que por estar na
zona amarela as afirmacións non son menos graves, senón que pasan máis
desapercibidas no noso día a día. Inicialmente
facilitáronse as frases, pero
deuse a posibilidade de que as persoas participantes aportasen algunhas
novas que detecten no seu entorno.
Desenvolveuse este obradoiro dunha hora o día 18 de agosto de 2021
Obradoiro para peques
Neste obradoiro traballouse a través de tres dinámicas, plantexando a actividade
como un xogo:
Rachando Brechas: Pedíuselles a 2 nenos e 2 nenas voluntarias que
clasificasen pelotas por cores en caixas,
mentres o resto da clase observaba.
Realizada
a
tarefa,
reforzouse
positivamente o esforzo das participantes
e entregóuselles unha bolsa de gominolas
a cada unha, pero a que se dos nenos foi
maior que a que se deu ás nenas.
Observamos a reacción tanto dos nenos
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como das nenas que realizaron a tarefa, así como das persoas espectadoras.
A través de preguntas fomentamos a reflexión e o debate, dando lugar a
unha breve explicación sobre a situación actual da desigual remuneración
entre homes e mulleres analizando este fenómeno da brecha salarial máis
polo miúdo e incluíndo outros como o teito de cristal, a feminización da
pobreza, etc.
Como unha nena: Colocamos ó alumnado en círculo e pedimos persoas
voluntarias para saír ó centro. A continuación pedíuselles unha serie de accións,
desempenándoas primeiro coma un neno e logo coma unha nena: corre, ri,
chora, pelexa, xoga… Unha vez feito, analizamos conceptos e seguimos con
preguntas que promoveran a reflexión e o cuestionamento destes patróns
estereotipados de xénero abrindo o debate. Como apoio á parte reflexiva da
actividade, empregamos fotografías de mulleres e homes realizando as accións
anteriores libres de prexuízos existentes.
Rematouse o obradoiro cunha presentación da lectura do libro dos bolechas
personalizados para o Concello de Baños de Molgas de fomento da igualdade
entre homes e mulleres e prevención da violencia de xénero para traballar coas
crianzas.
O obradoiro desenvolveuse o 3 de setembro de 2021.
PROXECTO DE ATENCIÓN A MULLERES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDADE
En Colaboración coa Agrupación de asociacións veciñais Miño, a Asociación
Participacción e a Asociación Veciñal As Termas, puxéronse en marcha no 2021
programas de atención a mulleres en situación de vulnerabilidade na comarca de
Ourense e no Centro Penitenciario De Pereiro.
Na nosa intervención, procuramos evitar a sobreprotección e respectar a autonomía
das persoas. Entendemos a atención como un dereito propio da cidadanía e non
como unha acción graciable, e como tal a muller debe participar no seu proceso de
forma activa e respectando as súas decisións.
Dada a actual situación que se presentou coa crise sanitaria do COVID19, debemos
recalendarizar os proxectos e modificar as actividades, debido as restriccións que
tivemos que manter no número de participantes nas mesmas, suspendendo a
atención presencial durante determinados meses do Estado de alarma e as
actividades grupais.
Estes proxectos comprenderon a implantación de distintos servizos:
Servizo de Orientación social e persoal
A Traballadora Social levou a cabo un dende o local, vía presencial e teléfónica, un
servizo de información sobre a rede de recursos e ás prestacións a que poden ter
dereito as usuarias, nas seguintes áreas:
 Sanitaria: Trámites coa tarxeta sanitaria, trámites administrativos co SERGAS,
solicitude de cita previa por Internet...
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 Servicios Sociais: Apoio na solicitude e tramitación de teleasistencia, Servizo de
axuda a domicilio (SAD), Sistema para a autonomía e atención á dependencia
(SAAD), solicitude de centros de día e residencias, xantar sobre rodas, servizo de
transporte adaptado ou derivacións a outras entidades sen ánimo de lucro con
outros programas específicos.
 Económica: Pensións contributivas da Seguridade Social e outras prestacións non
contributivas.
 Ocio: Actividades propias da asociación e de outras entidades que lles poidan
interesar e poidan desenrolar. Apoio no trámite e solicitude dos programas de
vacacións ou balnearios da Xunta de Galicia.
Servizo de Orientación e atención psicolóxica
A Psicóloga da asociación ofertou no local, sesións individualizadas e grupais para
traballar nas seguintes áreas:
• Avaliación e diagnóstico emocional-afectivo
• Avaliación e diagnóstico neuropsicolóxico
• Apoio e orientación psicolóxica.
• Intervención se é preciso en funcións cognitivas.
Servizo de Mediación familiar e comunitaria
A mediación familiar ofrece a creación dun contexto onde as partes afectadas
poidan atopar e xerar condicións de posibilidade e oportunidades para o cambio; o
cambio non pode ser concibido en termos de resolución, senón máis ben de
transformación. o cambio por tanto non é o acordo senón o proceso percorrido para
conseguilo, polo que devandito proceso debe incluír un método e un modelo que
dirixa a mirada cara a unha óptica diferente á hora de entender o conflito. Así,
ofrecemos ESTE servizo para poder xestionar conflitos derivados da situación familiar
das mulleres usuarias que lle permitan avanzar nese proceso de empoderamento xa
que elas mesmas se converteran en axentes do seu propio cambio.
PROXECTO DE ENVELLECEMENTO ACTIVO
O envellecemento poboacional é unha realidade que require gran atención, polo
seu incremento rápido e progresivo e polo aumento das condicións de dependencia
que van aparecer.
Na actualidade os estilos de vida pouco saudables facilitan a exposición a riscos que
inflúen directamente na saúde e na calidade de vida. Esta situación provoca unha
vellez patolóxica que require apoio, atención ou institucionalización polo que
aumenta o índice de dependencia global provocando unha maior demanda dos
servizos sociais, dos servizos de saúde, dos programas de axuda e das redes
complementarias de asistencia.
Iste problema socio-demográfico evidencia as insuficiencias e carencias ás que
facer fronte e a necesidade de adaptarse a esta nova situación. Para soportar os
cambios sociais e o seu impacto compre poñer en práctica medidas que favorezan
e aumenten o grao de saúde e benestar, concienciando á sociedade para traballar
dende etapas temperás nun proceso de envellecemento activo que aumente a
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autonomía persoal e atrase a aparición de factores de vulnerabilidade e
dependencia.
A alta taxa de envellecemento da sociedade ourensá fai necesario o fomento do
benestar de gran parte da nosa poboación. E ante o aumento da lonxevidade é
importante procurar a máxima autonomía dos nosos maiores, durante o maior tempo
posible.
Obradoiros de desenrolo cognitivo
A través da convocatoria Pública de selección de actividades en Programas para
centros cívicos da concellería de Servizos sociais do Concello de Ourense realizamos
obradoiros de desenrolo cognitivo no centro cívico da Ponte entre marzo e xullo de
2021. Tamén se desenvolveron obradoiros de memoria nas asociacións veciñais do
Concello de Baños de Molgas entre novembro e decembro de 2021.
Consistiron en talleres grupais de estimulación cognitiva para o mantemento das
capacidades conservadas mediante o adestramento das funcións cognitivas
(memoria, atención, razoamento, percepción, linguaxe, orientación espazo
temporal, praxias e función executivas).
Estas actividades foron suspendidas en marzo de 2020 polo Estado de alarma
provocado póla covid e retomouse a actividade de Desenrolo congnitivo no centro
cívico da Ponte en outubro, con grupos de 4 persoas.
PROGRAMA DE EDUCACIÓN FAMILIAR
As persoas destinatarias foron as e os menores a cargo, de persoas que conten
cunha valoración técnica dos Servizos sociais Comunitarios do Concello de Baños de
Molgas, de atoparse en situación ou risco de exclusión social, por ausencia ou déficit
grave de recursos económicos e a situación de desemprego, así como a
concorrencia dalgún dos factores de exclusión seguintes, cando esa condición
supoña especiais dificultades de integración social o laboral:
Estar en situación de cargas familiares non compartidas.
Estar en proceso de rehabilitación social, como resultado dun programa de
deshabituación de sustancias aditivas ou de calquera outra adicción que
produza efectos persoais e sociais de natureza semellante.
Ter a condición de muller vítima de violencia de xénero.
Ser unha persoa vítima de violencia doméstica.
Ter unha discapacidade valorada superior ó 33 %.
Ser inmigrante o emigrante retornado.
Proceder de institucións de protección ou reeducación de menores.
Proceder de cumprimento de pena nunha institución penitenciaria.
Ser unha persoa sen fogar ou habitar nunha infravivenda.
Pertencer a unha minoría étnica.
Estar en proceso de abandono do exercicio da prostitución ou ser vítima de
explotación sexual-laboral en redes de prostitución ou de trata de persoas.
Ter a condición de persoa transexual ou estar en proceso de reasignación
sexual.
Solicitantes de asilo ou refuxiadas.
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Muller maior de 45 anos, parada de longa duración sen formación nin ingresos.
Calquera outro factor non previsto expresamente sempre que, ponderado
pólos servicios sociais comunitarios no contexto persoal, familiar e social da
persoa, condicione negativa e gravemente a súa inclusión social e laboral.
O proceso de socialización é un proceso por cuxo medio a persoa humana aprende
e interioriza, no transcurso da súa vida, os elementos socioculturais do seu medio
ambiente, os integra á estrutura da súa personalidade, baixo a influenza de
experiencias e de axentes sociais significativos, e adáptase así ao entorno social en
cuxo seo debe vivir”.
A persoa socializada é dun medio ambiente, pertence á familia, ó grupo, á empresa,
á relixión, á nación, no sentido de que forma parte de esas colectividades, de que
ten o seu lugar propio nelas. Esta adaptación afecta á personalidade en
profundidade por canto se produce simultaneamente ao triple nivel biolóxico ou
psicomotor, afectivo e mental.
O obxectivo xeral dos Proxectos foi promover a adquisición de competencias e
habilidades para o correcto desenvolvemento das súas funcións parentais.
Unha vez analizadas as necesidades detectadas, os obxectivos a desenvolver na
planificación foron:
Procurar e apoiar no mantemento dun ambiente positivo na unidade de
convivencia.
Establecer pautas e hábitos de coidado dos e das menores.
Fomentar hábitos de hixiene persoal e de mantemento en boas condicións de
habitabilidade da vivenda.
Capacitar para a adecuada xestión da economía doméstica.
Apoiar na xestión emocional dos conflitos familiares.
Aumentar a capacidade de resolución de conflitos de forma non violenta.
Para o que se desenvolveron as actuacións detalladas a continuación.
Detección de situacións de risco
En primeira instancia a derivación de casos de familias en situación de risco ou
vulnerabilidade social, partiu dos servizos sociais comunitarios do Concello, póla súa
implantación e coñecemento do territorio.
Utilizáronse varias vías de promoción do servizo para chegar á comunidade, folletos,
mailings (electrónicos e postais) cartaces en lugares chave ou anuncios na radio e na
prensa local para implicar a poboación na detección de situacións.
Proxectos individuais de Educación familiar
O seguemento de todo o proceso é a chave para que o proxecto se converta nun
conxunto de obxectivos secuenciados e organizados en prioridade e non en recursos
soltos que as persoas van realizando e que non están unificados por un criterio que
estableza unha atención integral.
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Establecemos as seguintes fases:
- Fase de acollida: Que ten como finalidades fundamentais animar á participación
das persoas ó programa, realizar o diagnóstico da situación familiar e finalmente
establecer unha serie de obxectivos, en distintas áreas de traballo, e as
correspondentes medidas e actividades para acadalos, que se concretarán nun
acordo coa familia participante.
- Fase de Desenrolo: Comprende un conxunto de entrevistas e visitas domiciliarias
que teñen como finalidade, ademais de acompañar e apoiar o proceso que a
familia está levando a cabo, avaliar o impacto da intervención que se realiza.
Componse de sucesivas entrevistas de seguimento e renovación do compromiso,
coa finalidade de supervisar a actividade que realiza a familia e dar apoio as súas
necesidades. Estas entrevistas serán mínimo de xeito mensual, sendo máis habituais
en función das necesidades de intervención. Recolle actividades de información,
orientación, asesoramento e adestramento en xestión emocional e mediación
familiar.
- Fase de peche: Busca establecer un espazo de despedida e de finalización do
proceso emprendido. Onde se desenrola a proposta que facemos de finalizar o
proceso, independentemente da circunstancia póla que se termina. Trátase dunha
entrevista de valoración e de devolución de cal foi o grado de compromiso,
implicación e o grao de desenvolvemento que a familia tivo durante o tempo que
participou.
Servizo de Mediación Familiar
A contorna familiar é o pequeno mundo onde se desenvolven as persoas integrantes
da mancomunidade e onde teñen cabida, en maior medida, os sentimentos máis
básicos. No seo familiar, polo xeral, sentimos seguridade, protección, arroupamento.
É o noso pequeno refuxio fronte aos acontecementos externos, ás veces hostís.
Podemos amosarnos e comportarnos espontaneamente e podemos querer e ser
queridas sen temor.
En efecto, é normal que haxa desavinzas e diferenzas, sobre todo cando as familias
pasan por momentos de crises, no sentido de que se produzan cambios que requiran
a adaptación a novas realidades. Iso pasa por exemplo cando nace o primeiro fillo
ou filla, cando as fillas e os fillos fanse maiores e se van de casa, cando un avó ou
avoa incorpóranse ao mesmo domicilio onde reside a familia; cando alguén da
familia enferma e faise dependente; cando se produce algún falecemento, etc. En
todos eses casos, prodúcense cambios que rompen a rutina familiar, de modo que
hai que acomodarse e afacerse a que entren novos membros ou a prescindir deles
ou a novas situacións que nos desestabilizan.
A mediación ofrece a mellor resposta posible a conflitos de familia, nos que as partes
implicadas necesitan ter unha relación posterior, e nos que existe un forte
compoñente emocional. E sobre todo para aquelas situacións nas que os aspectos
legais son tan só unha parte do problema.
Mediación no ámbito educativo
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Un dos desafíos máis importantes para os/as educadores/as do século XXI é, máis aló
da prevención da violencia nas aulas e a resolución de conflitos cotiáns, a
educación para a convivencia e a paz.
Con este fin, a educación para a convivencia, cada vez máis centros escolares
elaboran e poñen en marcha un plan de convivencia escolar como un elemento
crucial do seu proxecto educativo e aquí é onde situamos os programas de
mediación escolar.
Un programa de mediación escolar supón crear e desenvolver no centro educativo
un servizo de mediación para a resolución colaborativa e pacífica de conflitos no
que poden participar como mediadores/as e como usuarios/as os diferentes
colectivos da comunidade escolar (alumnado, profesorado, persoal non docente,
pais e nais, etc).
Os conflitos máis adecuados para a mediación son os de carácter interpersoal, que
versan sobre asuntos como:
• Amizades que se deterioraron.
• Faltas de respecto.
• Rumores e malentendidos.
• Obxectos persoais.
• Espazos de xogo.
• Discriminación ou fustigación.
• Valores.
A mediación neste ámbito presenta unha serie de vantaxes, entre as que destacan:
- Trabállanse valores como a participación, o respecto, a comunicación, entre outros
moitos.
- Alumnas e alumnos reflexionan sobre a súa conduta, observan as súas emocións e
as do resto.
- Contribúe a ir eliminando as relacións de dominio e de submisión entre si.
- Crea no centro un ambiente máis relaxado e produtivo.
- Axuda a recoñecer e valorar os sentimentos, intereses, necesidades e valores
propios e alleas.
- Aumenta o desenvolvemento de actitudes cooperativas no tratamento dos
conflitos ao buscar conxuntamente solucións satisfactorias para as partes.
- Aumenta a capacidade de resolución de conflitos de forma non violenta.
- Contribúe a desenvolver a capacidade de diálogo e á mellora das habilidades
comunicativas, sobre todo escóitaa activa.
- Favorece a autorregulación a través da procura de solucións autónomas e
negociadas o que redunda no fortalecemento da autoestima e a motivación.
- Diminúe o número de conflitos e, por tanto, o tempo dedicado a resolvelo.
Continuamos co traballo comezado no curso pasado, para a posta en marcha dun
servizo de mediación escolar no centro educativo, a través de formación neste eido
para as ANPAs, profesorado e do alumnado do centro para promover a figura do/a
mediador entre iguais.
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O seguinte paso foi que as crianzas voluntarias para exercer de mediadoras entre
iguais reciban formación específica e o acompañamento no inicio da súa labor
como mediadoras e como formadoras de futuros mediadores.
O proxecto desenvolveuse entre xaneiro e xuño do 2021.
PROXECTO CONSTRUÍMOS COMUNIDADE
A través da convocatoria Pública de selección de actividades ou proxectos para o
Programa Actividades en Centros Cívicos para nenos e nenas do Concello de
Ourense para o curso 2020-2021 da Concellería de Asuntos sociais do Concello de
Ourense, levouse a cabo o Proxecto “Construímos comunidade” no centro cívico de
Colón.
O proxecto desenvolveuse entre xullo e setembro de 2021.
O programa abarcou a educación en valores en tódolos seus contidos, procurando
o desenvolvemento integral como persoas das crianzas participantes e
proporcionándolles os instrumentos para participar de forma crítica e comprometida
neste tempo no que vivimos.
Actualmente, a diario enfrontámonos a unha sociedade que se transforma a un ritmo
trepidante. A globalización, as novas tecnoloxías, a inmigración, a paz, a igualdade
entre homes e mulleres, son algunhas das realidades que vivenciamos de forma cotiá
e tanxible.
Por tanto, ao falar de educación en valores non se trata de traballar con conflitos
que observamos de forma afastada e allea, senón de formarnos para responder a
situacións que vivimos a cada minuto nas nosas casas, nos barrios, nas aulas... Trátase
de lograr que as nosas actitudes e accións contribúan a construír unha sociedade
máis xusta, sustentable, equitativa e solidaria. Trátase por tanto de pensar
globalmente para actuar localmente desde a convicción de que outro mundo é
posible.
Os nenos e nenas de infantil e primaria están a descubrir o mundo e desde moi
pequenos empezan a facerse grandes preguntas: todos somos iguais?, que é a paz?,
as mozas e os mozos podemos facer as mesmas cousas?,... Sen dúbida,
acompañarlles nesta exploración do mundo é tan necesario como apaixonante.
Debemos traballar para que aprendan a comprender criticamente o mundo no que
viven, actuar con criterio e procurar o ben particular para cada un deles e o ben
común para a comunidade da que forman parte. Por eso é importante que nos
ocupemos de que desde os primeiros anos comprendan que é o que ocorre ao seu
ao redor, contestar as súas preguntas, pactar regras de convivencia, analizar os
conflitos, escoitar o que senten e pensan.
En definitiva, tentar formalos e orientalos para que confíen nas súas posibilidades e
asuman de forma responsable a construción dun mundo mellor, educar leva a
responsabilidade de acompañalos nesta marabillosa viaxe que é crecer. E sen
dúbida, é necesario educar en valores.
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Co proxecto traballáronse diferentes áreas:
ÁREA I: Coñecemento de si mesmo e autonomía persoal: vemos como o sentimento
persoal experimentado depende, en gran medida, do nivel de coñecemento das
normas e valores sociais desenvolvidos, da capacidade para avaliar a súa propia
conduta en relación a eles e de sentirse responsable do éxito ou fracaso obtido. Por
todo iso, é preciso favorecer un ambiente que posibilite as manifestacións
emocionais e afectivas axustadas, xa que supoñen outra importante dimensión da
personalidade infantil.
ÁREA II: Coñecemento da contorna: observamos que a vida dos nenos e nenas neste
primeiros anos leva o establecemento de numerosas experiencias que amplían o seu
coñecemento acerca das organizacións sociais que lle son próximas, modifican o
significado que teñen de pertenza a outros grupos sociais e esixe pautas de
comportamento diferentes en novas situacións de relación. É importante que os
nenos e nenas neste etapa poidan actuar con autonomía, confianza e seguridade
nos ambientes sociais máis próximos, que coñezan e utilicen as regras que posibilitan
unha adecuada convivencia e que saiban valorar as vantaxes que achega a vida
en grupo.
ÁREA III: Mellorar as relacións entre o individuo e o medio.
A comunicación e outras formas de representación serven de nexo entre o mundo
interior e exterior, ao ser accións que posibilitan as interaccións cos demais, a
representación, a expresión de pensamentos e vivencias. Nas interaccións que
establecen, aprenden a relacionarse cos seus iguais e cos adultos, e con iso xeran
vínculos de afecto e actitudes de confianza, empatía e apego, participan na
resolución de conflitos de maneira pacífica e desenvolven valores de colaboración,
tolerancia e respecto que constitúen unha sólida base para o seu proceso de
socialización.
Tratamos de cubrir así a necesidade de traballar cada unha das áreas de forma que
contribuamos a que o neno e a nena interprete o mundo e participe activamente
nel, que lles permita desenvolver os valores que sustentan a práctica da cidadanía
democrática, a vida en común e a cohesión social, que estimule neles e elas o
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desexo de seguir aprendendo e a capacidade de aprender por si mesmos.
Para a consecución dos obxectivos anteriores desenvolvéronse distintas actividades
onde se traballaron os contidos.

A avaliación contemplouse como unha actuación máis, transversal e constante en
tódalas accións a desenvolver. A partir da avaliación continua e o seguimento
pódense mellorar os procedementos, reaxustar os obxectivos, establecer medidas
correctoras e identificar os métodos e protocolos de intervención e colaboración
máis exitosos.
Empregaban o servizo habitualmente 9 nenos e nenas, con idades comprendidas
entre os 3 e 10 anos.
En relación ós instrumentos, para a avaliación dispomos dos resultados directos da
intervención. Realizouse unha avaliación de carácter cualitativo a través de
entrevistas e grupos de discusión cos pais e nais e coas crianzas, nos que as
participantes verbalizaron a súa satisfacción coa actividade, valoraron os resultados
acadados ao final do programa.
Con estes datos, estimamos o grao de cumprimento dos obxectivos, valoramos a
calidade das intervencións levadas a cabo, o grao de satisfacción e os logros
acadados polas destinatarias, a necesidade sentida de continuar o programa e as
propostas de mellora e suxerencias.
A valoración tanto das crianzas como dos pais e nais das actividades foi moi positiva,
manifestando continuamente como as crianzas acudían ó servicio motivadas e con
ganas.
SERVIZO DE DINAMIZACIÓN COMUNITARIA
Desde as súas orixes as asociacións desempeñaron o papel de axente de cambio
social, o movemento veciñal perfilouse como un elemento esencial á hora de “facer
cidade” . Unha cidade que conta nos seus barrios cunha diversidade de xentes en
canto ás súas orixes, as súas culturas, as súas historias, as súas ideoloxías ..., pero que
comparten un territorio e, a miúdo, necesidades, preocupacións e aspiracións. As
Asociacións Veciñais postuláronse como ferramentas a través das cales dar forma a
ese espazo común que é posible construír en torno ao barrio. O barrio entendido
como unha oportunidade para o encontro de todos e todas .
Dende Xeracción abordamos a participación dende o convencemento de implicar
aos diferentes axentes sociais na diagnose das problemáticas e na procura das
solucións de maneira consensuada e participada. Para elo empregamos
metodoloxías e ferramentas que fomentan e xeran espazos de reflexión e diálogos
colectivos, encamiñados á construción de coñecemento en común.
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Por isto, en colaboración coa Agrupación Miño, desenvolvemos un servizo de
Participación e dinamización comunitaria, para apoiar ás asociacións veciñais que
forman parte da agrupación.
Este proceso constrúese e leva o seu tempo, xa que debemos primeiro desaprender
para logo aprender a funcionar con outras lóxicas. Non estamos habituados a
traballar cun enfoque participativo, non é o habitual que encontremos espazos que
propoñan estas lóxicas que, por tanto, non temos incorporadas. Non se pode reducir
a participación a asumir propostas que outras persoas elaboran para resolver os
meus problemas.
Temos dereito e a responsabilidade de participar en todo o que nos afecta na nosa
vida cotiá, pero para elo debemos ter a posibilidade de participar na identificación
dos temas sobre os que participar.
Trátase de levar a cabo actividades que:
 Tiveran como obxectivo a formación en técnicas, ferramentas e dinámicas
participativas,
 Ou ben darlle esa perspectiva participativa a calquera outra actividade ou
proceso (selección de cursos para levar a cabo na asociación, dinamizar unha
asemblea, de que maneira se poden priorizar as obras no barrio, que reclamar ante
a administración, etc).
Pero que é dinamizar?
 Engadir dinamismo a unha actividade, desenrolala o facer que cobre más
importancia.
 Imprimir rapidez e intensidade a un proceso.
Abordamos o servizo dende diversas liñas de traballo:
Mediación
En xeral, o camiño para resolver problemas é a vía adversarial, na que uns gañan e
outros perden, e estes últimos son sancionados. Pero este sistema non resolve o
conflito, ó contrario, tenden a profundizarse. A mediación é unha ferramenta para
abordar o conflito mediante o diálogo, e o respecto entre as partes, creando unha
cultura de participación, de corresponsabilización,
a plena cohesión da
comunidade, outorgando aos cidadáns e cidadás un papel activo ante os conflitos
e as solucións.
Dende Xeracción ofrecemos formación en mediación (técnicas de comunicación
eficaz, ferramentas para enfrontar situacións conflitivas, dinámicas...) para xestionar
os conflitos de forma construtiva e ademais poñemos á disposición das asociacións
un servicio de mediación veciñal no que se poderán abordar estas situacións
puntuais na procura dun acordo que mellore as relacións entre as veciñas para que
ese conflito non se enquiste e quebre relacións que afectarán ao resto do barrio.
Perspectiva de xénero
O obxectivo é construír unha sociedade baseada na igualdade, partindo dos
compromisos de implementar e apuntalar boas prácticas e corrixir as desigualdades
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que perviven, artellando as ferramentas necesarias para avanzar cara á igualdade
non so formal, senón real.
Neste sentido a maiores de formación neste eido, promovemos, deseñamos e
levamos a cabo accións reivindicativas, campañas e xornadas de sensibilización.
Orientación psicolóxica
Este servizo ten a fin de fomentar o benestar e o crecemento persoal nas diversas
etapas vitais. Acompañar e dar apoio psicolóxico a persoas e grupos no
afrontamento de problemas ou en situacións vitais críticas/delicadas (enfermidade,
falecemento de familiares, perda de emprego...).
Apoio na búsqueda de financiación
Dende o servizo apoiase ás asociacións veciñais a buscar financiación para os seus
proxectos, de tres xeitos:
Búsqueda e tramitación da subvención.
Realización da actividade: proceso participativo, curso de formación, servicio
de mediación, apoio psicolóxico, xornadas de igualdade...
Xustificación da subvención.
O programa desenvolveuse entre o 18 de xaneiro e o 31 de decembro de 2021.

PROXECTO SEMENTANDO CIDADANÍA
O grupo familiar, entendido como sistema no que todos os membros interactúan e
inflúense recíprocamente, pasa ao longo do seu desenvolvemento por diversos
momentos (ciclos evolutivos) con características específicas, previsibles unhas e
outras imprevistas. Para todas elas a familia ha de ter a suficiente capacidade de
adaptación, que lle permita continuar desenvolvendo adecuadamente as funcións
que lle son inherentes. Dende esta perspectiva, a familia inclúe a todas as persoas
que se consideran parte dela, que a apoian e se preocupan por ela ou por algún
dos seus membros de forma habitual, exista ou non un vínculo de sangue. É dicir,
inclúe a familiares, amizades, persoas próximas, veciñanza, etcétera. A calidade de
vida dunha familia refírese ao seu benestar. Depende dos membros que a forman,
das súas propias experiencias, das súas relacións con outras persoas, e das relacións
entre elas. As familias teñen maior calidade de vida cando:
As súas necesidades están cubertas.
Gozan da vida en familia.
Todos os familiares teñen oportunidades de buscar e lograr obxectivos
importantes para eles. Para cada familia a calidade de vida é diferente. Pero
hai aspectos comúns a todas as familias.

A familia é un subsistema onde as persoas aprenden a interactuar co seu
medio,incrementar e fortalecer redes de apoio informal , é ademais a rede formal de
apoio básico para os seus integrantes. A familia é o elemento básico para o
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desenvolvemento emocional das persoas. Por eso, dende esta perspectiva, coa
posta en marcha deste proxecto espérase mellorar a interacción e unión entre os
seus membros a través da comunicación, definición de funcións e responsabilidades
e solución de conflitos, mellorando así o sentimento pertenza comunidade.
E dende este concepto, o Proxecto sementando cidadanía pretendeu ser un servizo
de apoio ás Familias, que complementa a intervención dos servizos sociais
comunitarios e oferta un servizo de mediación en conflictos, demanda non resolta en
ningún servizo público.
METODOLOXÍA E ACTUACIÓNS
Traballouse con medidas de acción positiva para á igualdade e a promoción da
autonomía persoal e a integración social, buscando o desenrolo das súas
capacidades. A nosa actuación estivo dirixida cara a consecución dunha forma de
vivir a cidadanía incorporando a perspectiva de xénero na súa totalidade. Así a
través das distintas áreas, de planificación, execución, comunicación i avaliación do
proxecto, impulsouse a introducción da perspectiva de xénero.
Dende as áreas de planificación i execución, identificouse qué desigualdades entre
mulleres e homes podían afectar ó seu plantexamento, contido e desenrolo, i
establecéronse medidas para eliminalas en tódalas fases. Hai que ter en conta que
existen posicións e necesidades de partida diferentes entre mulleres e homes e
tamén que o impacto a causa da intervención tamén pode ser diferente.
Dende a área de comunicación, empregamos en tódolos documentos informativos
e formativos unha linguaxe inclusiva i evitar contados e accións que reproduzan
estereotipos e os roles tradicionais de xénero.
Dende a área da avaliación establecemos preguntas e indicadores de resultados
tendo en conta a análise de presencia na actividade, do acceso e da satisfacción
desagregados sempre por sexo.
A traballadora social foi a primeira en recibir ás persoas derivadas ó servizo da
Unidade de Coordinación contra a Violencia sobre a Muller integrada na
Subdelegación de Gobierno de Ourense,coa UFAM da policía Nacional, la unidad
especializada de la policía local de Ourense, coas Unidades de Intervención social, o
servizo de extraxeiría e o CIMM do concello de Ourense, con servizos sociais dos
concellos de Baños de Molgas, Vilar de Barrio ou o CIMM de Maceda, cos que
levamos casos conxuntamente e co equipo psciosocial de Complexo Hospitalario de
ourense e do programa de atención a mulleres en situación de vulnerabilidade
EnRedAdas de Xeracción. Neste primeiro momento, realizouse o diagnóstico da
situación social e finalmente configurarase o inicio do proxecto individualizado,
concretando un acordo coas participantes.
O obxectivo principal foi favorecer a autonomía e benestar de familias en situación
de vulnerabilidade e risco de exclusión social. O proxecto pretendeu promover o
benestar das familias participantes potenciando os factores de protección e
minimizando os factores de risco que se atopan na contorna familiar para poder
levar a cabo unha verdadeira prevención. Así mesmo, preténdeuse incrementar as
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competencias das persoas e das familias para que poidan satisfacer as súas
necesidades, resolver as súas situacións problemáticas e mobilizar os recursos persoais
e sociais necesarios para mellorar a autonomía e o control.
Desenvolvéronse distintas actuacións:
1. Servizo de orientación, información, atención, orientación e asesoramento persoal
e social.
A traballadora social encargouse de realizar o diagnóstico da situación social familiar
na fase de acollida e finalmente configurar o inicio do itinerario, concretando un
acordo coas participantes deseño do proxecto individualizado e a intervención:
N a fase de desenrolo desenvolvéronse entrevistas e acompañamentos coa
finalidade de apoiar o proceso que a persoa estaba levando a cabo, avaliar o
impacto da intervención que se realiza co fin de valorar a mellora da súa situación
inicial, así como de apoio directo nas relacións con outras entidades, organismos e
servizos. Estas entrevistas recolleron tamén actividades de información e orientación
nas na solicitude e tramitación de prestacións e recursos da carteira de servizos
sociais, asesoría en materia de trámites de extranxeiría e información sobre os distintos
recursos formativos e de búsqueda de emprego.
Na fase de peche, espazo de finalización do proceso, deuse unha valoración de cal
foi o grao de implicación e desenrolo da persoa.
2. Servizo de atención, apoio e orientación psicolóxica
Este servizo procurou fomentar o benestar e o crecemento persoal nas diversas
etapas vitais, a través do acompañamento e o apoio psicolóxico e o análise da
situación persoal, dos recursos que posúe e que ten ó seu alcance, dos intereses,
motivacións e emocións, para acadar outras actuacións que conduzan á resolución
do problema mediante a aprendizaxe e a mellora das capacidades.
A intervención individual da psicóloga de Xeracción centrouse na persoa, na súa
autonomía e crecemento persoal, co obxecto de:
Promover o cambio necesario no pensamento, sentimentos e comportamento
para resolver a perda da autoestima, sentimentos de desamparo,
desesperanza e incompetencia.
Diminuír e controlar ese malestar que pode derivar en ansiedade, depresión,
conflitos relacionais, dificultades de comunicación, illamento, impulsividade,
ira e violencia, soidade, condutas destrutivas.
Desenvolver as habilidades necesarias para favorecer o cambio que permita
o logro de obxectivos persoais e afrontar dunha forma máis eficiente futuras
situacións de dificultade.
3. Servizo de Mediación comunitaria e familiar
Unha técnica en mediación, unha terceira imparcial, neutral, capacitada
idóneamente e sen ningún poder de decisión, facilitou a comunicación e propostas
que satisfixeran a ambas partes do conflito.
Cando a unha persoa usuaria se lle presentaba un conflito, un problema no que a
comunicación estivera rota e non se puidera chegar a un acordo, a traballadora
social derivou a intervención á técnica en mediación.
A Mediación é un espazo de comunicación, un espazo onde a responsabilidade das
decisións recae sobre os membros da familia ou as partes e non sobre un terceiro. Un
espazo onde é máis fácil alcanzar un acordo, unha decisión compartida, que logo
podamos cumprir.
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O Servizo de Mediación, interveu nos seguintes tipos de conflitos:
Dentro da propia comunidade de veciñas/os e/ou entre comunidades de
veciñas/os por mor de derramas, impagos de alugueiro, problemas con
mascotas…
Conflitos de parella, cos fillos e fillas, con persoas maiores cando hai tres
xeracións na casa...
Contamos cos seguintes recursos humanos para o programa:
Unha traballadora social, contratada pola cooperativa, con formación i
experiencia específica en materia de extranxeiría e Orientación sociolaboral,
que ofertou 144 horas de servicio de asesoría social e persoal e orientación
laboral.
Unha psicóloga, contratada pola cooperativa, que proporcionou 96 horas de
orientación e apoio psicolóxico.
Unha traballadora social, contratada pola cooperativa, con formación
específica como técnica en Mediación e resolución de conflitos, no ámbito
social e comunitario, educativo e familiar, que proporcionará 96 horas de
mediación.
Para o desenvolvemento deste Programa Integral a entidade contou coas
instalacións propias en réxime de aluguer, onde se levaron a cabo as actuacións das
profesionais das distintas disciplinas (social, psicolóxica, mediación) situado na rúa
Moratín Nº 2. Así mesmo, conta con mesas e cadeiras, distintos medios audiovisuais,
ordenadores, teléfono e conexión a internet.
O Programa desenvolveuse entre xaneiro e decembro de 2021.
AVALIACIÓN
Atendéronse 24 persoas. As persoas atendidas en risco de exclusión social, tiñan en
común a falta de recursos suficientes para cubrir ás necesidades do núcleo familiar,
pero tamén concorrían outros factores de exclusión.
BANCO COMPLEMENTARIO DE ALIMENTOS
O grupo familiar, entendido como sistema no que todos os membros interactúan e inflúense
recíprocamente, pasa ao longo do seu desenvolvemento por diversos momentos (ciclos
evolutivos) con características específicas, previsibles unhas e outras imprevistas. Para todas
elas a familia ha de ter a suficiente capacidade de adaptación, que lle permita continuar
desenvolvendo adecuadamente as funcións que lle son inherentes. Dende esta perspectiva,
a familia inclúe a todas as persoas que se consideran parte dela, que a apoian e se
preocupan por ela ou por algún dos seus membros de forma habitual, exista ou non un
vínculo de sangue. É dicir, inclúe a familiares, amizades, persoas próximas, veciñanza,
etcétera. A calidade de vida dunha familia refírese ao seu benestar. Depende dos membros
que a forman, das súas propias experiencias, das súas relacións con outras persoas, e das
relacións entre elas. As familias teñen maior calidade de vida cando:
As súas necesidades están cubertas. Gozan da vida en familia.
Todos os familiares teñen oportunidades de buscar e lograr obxectivos importantes
para eles.
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Para cada familia a calidade de vida é diferente. Pero hai aspectos comúns a todas
as familias.
O proxecto buscou promover o benestar das familias participantes potenciando os factores
de protección e minimizando os factores de risco que se atopan na contorna familiar para
poder levar a cabo unha verdadeira prevención. Así mesmo, preténdese incrementar as
competencias das persoas e das familias para que poidan satisfacer as súas necesidades,
resolver as súas situacións problemáticas e mobilizar os recursos persoais e sociais necesarios
para mellorar a autonomía e o control.
No momento actual, constatamos que o confinamento empeorou os casos de violencia de
xénero, aumentando e revestíndoos dunha maior complexidade. O confinamento en moitos
casos encerrou ás víctimas de violencia machista cos seus maltratadores. A situación é
complexa porque a posibilidade de resposta das institucións viuse moi mermada, sendo a
prioridade fundamental nestes momentos críticos a loita contra a pandemia e tamén se
complican as situacións económicas das familias. O mercado laboral, sofre a destrucción de
empregos en sectores moi golpeados pola crise do COVI19.
No caso da poboación inmigrante, a dificultade na búsqueda de emprego recrudécese,
polo descoñecemento da lexislación laboral e as situacións administrativas nas que se
atopen.
Dada a situación, ponse de manifesto a falta de recursos institucionais, o déficit de
habilidades sociais das propias familias, as situacións económicas complexas, etc, se
perpetuaron e ante esta realidade observamos que actualmente son tres xeracións as que
en moitos casos teñen que compartir vivenda, ben porque a falta de recursos lles impediu
independizarse da casa familiar ou ben porque a imposibilidade de conciliar decidiuse volver
á mesma, incrementando así as situacións de conflicto dentro da propia unidade de
convivencia familiar.
E dende este concepto, desenvolveuse o Banco de alimentos complementario, un servizo de
cobertura de necesidades básicas non cubertas polo sistema de protección social público.
OBXECTIVO
Facilitar o acceso a recursos básicos de subsistencia.
RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS
Un traballador social, contratado pola cooperativa, con formación i experiencia
específica en Orientación sociolaboral.
Para o desenvolvemento do Programa a entidade conta con instalacións propias en réxime
de aluguer situado na rúa moratín Nº 2. Así mesmo, conta con mesas e cadeiras, distintos
medios audiovisuais, ordenadores, teléfono e conexión a internet.
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O servizo desenvolveuse entre o 1 de xullo de 2020 e o 31 de decembro de 2021, a través de
da derivación das persoas e familias atendidas no Programa de Inclusión sociolaboral e no
Programa sementando cidadanía.
SISTEMA DE AVALIACIÓN E INDICADORES
Atendéronse 4 familias co programa, 7 persoas, i esperase manter un seguimento máis alá da
duración do presente programa.
DIFUSIÓN E PUBLICIDADE DO PROGRAMA
Mantívose exposto no centro da entidade o cartaz do programa durante a duración do
mesmo.

Fixéronse publicacións nas redes sociais
da entidade e na páxina web:
https://www.facebook.com/xeraccion
Servizo de orientación e apoio á inclusión sociolaboral – Xeracción (xeraccion.com)
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