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Col·laborar i generar opinió
Innovació continuada
Optimisme, visió de futur, superació
Responsabilitat professional i social
Fiabilitat, respecte i acollida
VALORS
FINALITATS
Atenció psicosocial i jurídica de les persones víctimes d’abús sexual
Prevenció de la violència sexual i l’Abús Sexual Infantil
Fomentar la igualtat d’oportunitats entre homes i dones
Ajuda a col·lectius en risc o situació d’exclusió social
Facilitar la integració social de les persones amb discapacitat

Fundació Vicki Bernadet, Plaça Urquinaona 4 pral 1ª, 08010 Barcelona

933.189.769
www.fbernadet.org – info@fbernadet.org

què ens diuen LES XIFRES?
Estudis realitzats a Espanya i a altres països de la Unió Europea, Estats Units i
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2013

Canadà, estimen que un 23-25% de les nenes i un 10-15% dels nens pateixen
abusos sexuals abans dels 17 anys. El 60% d’aquests no reben cap tipus d’ajuda.
Es tracta generalment d’abusos comesos per un familiar o algú de l’entorn de
confiança del menor. (Dr. Fèlix López, 1994. Ministeri d Assumptes Socials.). Les
dades recollides per la Fundació són també bastant significatius. L’últim estudi
publicat per Pereda i Forns (2007) mostra unes taxes de prevalença en població
universitària del 15,5% (homes) i del 19% (dones). Les conseqüències a mig i llarg
termini de l’abús sexual, poden ser molt negatives per a les víctimes, sobretot en
l’àmbit físic, psicològic i emocional, convertint-se en un greu problema de salut
pública.

qui és la VICKI BERNADET?
La Vicki va ser víctima d’abusos sexuals dels 9 als 17 anys i no ho va revelar fins als
34. El moment de la revelació, com en la majoria de casos, va suposar enfrontar-se
a dues realitats: la reacció de l’entorno familiar i la inexistència de recursos
especialitzats a on acudir per a trobar ajuda.
El seu esperit de lluita, el seu inconformisme i la seva determinació la van dur al
1997, a crear inicialment l’Associació FADA i que ara porta el seu nom per a que
altres víctimes no haguessin de viure el mateix rebuig, incomprensió i soledat. L’any
1997 va crear l’entitat amb l’objectiu d’oferir una atenció integral i especialitzada a
las víctimes directes i indirectes d’abusos sexuals a la infància i violència sexual,
transformant-se en Fundació d’àmbit estatal que compta amb una seu a Barcelona i
una altra a la Comunitat Autònoma d’Aragó. Al 2006 fou nombrada emprenedora
social de la xarxa internacional ASHOKA.

quines són les nostres ÀREES DE
TREBALL?
La Fundació Vicki Bernadet disposa d’un equip multidisciplinari que treballa en
diferents Programes per aplicar projectes de sensibilització, prevenció, atenció i
investigació, segons els col·lectius: Infància i adolescència, Adults, Famílies, Dones,
Programa Abusos i Discapacitat (PAD), Professionals i futurs professionals.

Centre Terapèutic i Jurídic
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Rep les nombroses demandes d'atenció d’aquelles persones afectades per una
situació d'abús sexual per tal d'acompanyar en la seva recuperació biopsicosocial i
en la millora de la seva qualitat de vida.
Departament de Formació i Investigació
Informació, assessorament i formació especialitzada sobre abusos sexuals en la
infància, mitjançant cursos per a estudiants i professionals, incidint en aquells amb
alta responsabilitat en la protecció de la infància: salut i serveis socials, i tallers
formatius per a tot tipus de col·lectius, amb l’objectiu d’afavorir la detecció i prevenció
de situacions abusives.

Departament de Comunicació, Sensibilització i Promoció
Sensibilitzar a professionals i a la població en general de la importància de donar a
conèixer l’existència de l'abús sexual i la necessitat de prevenir i respondre
adequadament davant la sospita de situacions abusives.

AGENTS DE CANVI en…
•

Comissió per a l’estudi de les mesures de prevenció de la reincidència en delictes
greus del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

•

Proposició No de Llei per a que l’apologia de la pedofília es tipifiqui com a delicte
en el Codi Penal.

•

Proposició No de Llei que exigeix un nou estudi de prevalença d’abusos sexuals.

•

Nova Llei de Drets i Oportunitats de la Infància i Adolescència en el Parlament
de Catalunya.

•

Manifest “ABUSO SEXUAL INFANTIL: UN PROBLEMA SOCIAL”.

•

Nou Pacte per la Infància, Generalitat de Catalunya.

•

Comisión de Servicios Sociales del Parlamento de Cataluña.

quina és la nostra EXPERIÈNCIA?
Durant l'any 2013, les accions de formació, sensibilització i prevenció han sumat més
de 3500 beneficiaris directes d'entre tots els programes i col•lectius en els quals
treballa la Fundació, i s'ha mantingut l'increment de sol·licituds d'ajuda per situacions
d'abús sexual infantil, atenent a 695 noves demandes, entre víctimes, familiars i
professionals.
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El Centre Terapèutic i Jurídic de la Fundació, ha ofert els següents serveis:

Serveis d’Atenció Terapèutica i Jurídica

Casos atesos

Servei d’Informació i Assessorament

695

Servei d’Acollida i Orientació

347

Servei d’Atenció psicològica

210

Servei d’Assessorament jurídic

45

Servei d’Assessorament a professionals

165

Continua creixent el nombre de nens/as i adolescents que s'ha beneficiat d'una
teràpia psicològica, i una intervenció precoç en les seqüeles de l’ASI

La majoria són dones (80%), tant si les víctimes són
encara menors com si ja són persones adultes. Aquestes
dades mostren la major dificultat en detectar, revelar els
abusos i demanar ajuda per part del gènere masculí.

La majoria dels abusos s'havien comesos en el si de les
famílies (76,68%), destacant la figura del pare i/o
padrastre com a figura abusadora, amb un 37% dels casos.

