HORARIS:
Grup matins: dimarts i dimecres de 10h a 14h
Grup tardes: dimarts i dimecres de 15’30h a 19’30h
(es pot escollir grup de matins o tardes)
DURADA DEL CURS:
32 hores (8 hores setmanals)
DATES:
Del 9 al 31 de gener
INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS:
curs.violenciesdones.refugi@gmail.com
Fins el 5 de gener
LLOC DE DOCÈNCIA:
Escola Rosa Sensat, Aula Maria Rubies
Av. de les Drassanes, 3, 08001 BARCELONA
MATRÍCULA GRATUÏTA:
Per l’obtenció de diploma acreditatiu de la realització del
curs es requereix assistència mínima al 80% de les
sessions
ORGANITZA:

COL·LABORA:

Aquest curs s’emmarca en el projecte europeu:
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CURS VIOLÈNCIES DE GÈNERE I REFUGI
Com fer-hi front des de l’àmbit professional?

La violència sexual i altres manifestacions de la violència de
gènere contra les dones refugiades i sol·licitants d'asil és un
fenomen estès arreu d’Europa i dels països mediterranis.
Diversos organismes i institucions internacionals, com ara
l'ONU, l'ACNUR, el Consell d'Europa i el Parlament Europeu,
han assenyalat la urgència de promoure mesures polítiques
específiques dirigides a aquests grups, ja que els riscos de
violència sexuals fan que les dones es trobin en situació de
major vulnerabilitat.
OBJECTIU:
El curs pretén donar eines als i les professionals que treballen
amb les persones migrants o demandants d’asil per a
millorar la identificació, reconeixement i atenció de les
persones que hagin pogut ser víctima de violència de gènere
quan - i si – aquestes volen rebre ajuda per a superar
relacions violentes, amenaces sexuals i abusos patits en el
país d’origen, al llarg de les rutes migratòries o una vegada es
troben en el país d’acollida.

PERSONES DESTINATÀRIES:
Professionals de l’àmbit del treball social, la integració
social, l’assistència social, jurídica, mèdica, la interpretació,
etc. que treballin amb persones sol•licitants de protecció
internacional en serveis de recepció, acollida, seguiment, etc
També està obert a membres dels cossos i forces de
seguretat.
CONTINGUT:
El programa de formació consta de quatre mòduls temàtics
mitjançant els quals s’aborden els següents temes:
1) El dret d’asil, violències de gènere i eines de
protecció internacional
2) Contextos migratoris i rols de gènere des d'una
perspectiva interseccional
3) Eines de suport tècnic per a la detecció i abordatge
de les violències en dones refugiades.
4) Intervencions transculturals i bones pràctiques per
a la gestió i derivació de casos
PROFESSORAT:
Professionals especialitzades en l’àmbit de les migracions,
l’asil i les violències de gènere del Grup ANTIGONA, Fundació
SURT, CCAR, IRIDIA i SICAR.

