Genero bortizkeriaren semealabak: esku-hartzea eta
laguntza
Martxoak 17,18 eta 31 eta
Apirilak 1
Ostirala 16.30etik
20.30era
Larunbata 10.00tik
14.00ra

Gizarte eskuhartze, hezkuntza sistema eta osasun
arloko profesionalei zuzendutako prestakuntza
Non: Madariaga Etorbidea 1 zenb, 4. solairua Bilbo
www.agintzari.com/formacion/eus

DESDE DONDE
Genero bortizkeria etxe askotan ematen den egoera larri bat da, eta familia sistema
osoan eragina dauka.
Ikastaro honen helburua bortizkeri mota hau bizitzen duten semealaben
errealitatera hulbiltzea, hauen problematika ulertzea eta sareko profesionalei
lanabesak eskaintzea da, seme alaben hobekuntza psikologikoan eta sozialan
lagun dezaten.
Ikastaroa ikuspuntu positibo batetik sortuta dago, profesionalen
languntza eta behaketarekin bortizkeriaren ondorioak txikiagotu daitezkeela
konfiatzen da. Bortizkeriak bizitzera behartzen dituen ixiltasunezko mundu horretatik
ateratzen lagunduko die adingabekoei.

Helburuak
Emakumeen aurkako bortizkeriak eta bere ondorioak beren semealabetan
aztertu eta ulertu.
Profesional sareari estrategia eta lanabes eraginkorrak eskaini, antzematea eta
eskuhartzea egoki bat eta errelitateari egokituta burutu.
Errealitate legegilea, protokoloak eta eskuhartze eredu eta programa ezberdinak
ezagutu
Benetazko kasuen azterketa eta egiaztapena burutzeko espazio praktikoa eskaini.

QUÉ Y CÓMO
Edukiak
Genero bortizkeria: kontzeptua eta definizioa, legegintza markua eta adingabeek
pasatu behar dituzten prozesu juridikoak.
Familia testuingurua eta genero bortizkeria: bortizkeridun familia, tratu txar
motak, erlazio dinamikak. Errol nagusiak.
Adingabeengan ondorioak: babes eta arrisku eragileak. Ondorio orokorrak eta
eboluzio etaparan arabera. Trauma. Erresilientzia. Haurtzaroan bortizkeria jasan
duten helduak.
Bortizkeriaren ondoren: bisitak, abandonuak, doluak, adiskidetzeak. Familia
dinamika berriak.
Antzematea eta eskuhartzea: Zer eta nola egin. Jarduera protokoloak, lanabesak.

Metodologia:
Teorikoa, praktikoa eta parte hartzekoa.
Role playing, bideoen ikusketa , prebentzio kanpainen ausnarketa.
Benetazko kasuen azterketa eta balioztapena .
Salneurria: 200 €

Lourdes Moruga Sebastian
Psikologian lizentziatua eta gizarte hezitzaile bezala gaituta.
"Intervención en Violencia contra las Mujeres y Especialización en
Psicoterapia de Niños y Adolescentes" masterra burututa.
Ikerkuntza eta tesina "Víctimas invisibles de la violencia contra las
mujeres, Hijas e Hijos. Consecuencias y estrategias de intervención”ri
buruz
Agintzari GEk en gizarte hezitzailea Bilboko udalaren "Gizarte eta
hezkuntzaren arloan esku hartzeko programa indarkeriaren biktima
diren emakumeekin eta pisuen kudeaketa materiala" programan.
Programa eta erakunde ezberdinetan parte hartzen du psikologa giza,
banaketa prozesuetan eta bortizkeri egoera ezberdinetan
dauden emakumeak laguntzen.
Gizarte eskuhartzeko, hezkuntza sistemako eta osasun sistemako
profesionalei zuzendutako prestakuntzan esperientzia.

Informazion gehiago eta izen ematea:
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