Formació 2016 ‐ Programa Abusos Sexuals i Discapacitat

Les formacions s’impartiran a la seu de la Fundació Vicki Bernadet
Per més informació laia.alamany@fbernadet.org
A. FORMACIÓ PROFESSIONALS
A1. Els abusos sexuals en l’àmbit de la discapacitat. Vulnerabilitat del col∙lectiu
Persones destinatàries: professionals de la xarxa general
Nº d’hores: 20 hores
Sessions: 1, 3, 8, 10 i 15 de març de 9.30 a 13.30 hores
Contingut:
Sessió 1. L’abús sexuals i la responsabilitat social de les entitats i professionals.
Sessió 2. Indicadors i les vulnerabilitats específiques de cada discapacitat.
Sessió 3. Què entenem per discapacitat intel∙lectual i del desenvolupament? L’Avaluació de
capacitats i suports.
Sessió 4. La intervenció. Persones usuàries, famílies i centres.
Sessió 5. La revelació i la reacció de l’entorn.
A2. Prevenció, detecció i intervenció en AS en l’àmbit de la discapacitat
Persones destinatàries: professionals àmbit discapacitat
Nº d’hores: 32 hores
Sessions: 14, 21, 28 d’abril i 5 de maig de 9.30 a 18‐30 hores
Contingut:
Sessió 1.
‐ L’abús sexuals i la responsabilitat social de les entitats i professionals.
‐
Indicadors i les vulnerabilitats específiques de cada discapacitat.
Sessió 2.
‐ La sexoafectivitat en l’àmbit de la discapacitat.
‐
L’Avaluació de capacitats i suports.
Sessió 3.
‐ Conseqüències i intervenció. Persones usuàries, Famílies i centres.
Sessió4
‐
El punt de vista jurídic L’abús sexual com a delicte.
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‐

La revelació i la reacció de l’entorn.

A3. Les persones cuidadores. Agents de prevenció, detecció i intervenció front els
maltractaments invisibles.
Persones destinatàries: persones cuidadores a la llar
Nº d’hores: 16 hores
Sessions: 6, 13, 20, 27 de setembre de 10.00 a 14.00 hores
Contingut:
Sessió 1. L’abús sexuals i la responsabilitat social de les entitats i professionals
Sessió 2. Indicadors i les vulnerabilitats específiques de cada discapacitat
Sessió 3. La intervenció. Persones usuàries, famílies i centres
Sessió 4. La revelació i la reacció de l’entorn.
Subvencionat per la Fundació Bizkabar
A4. Prevenció, detecció i intervenció en AS en l’àmbit de la discapacitat
Persones destinatàries: professionals àmbit discapacitat intel∙lectual. Les inscripcions es
realitzen a través de Dincat Tel. 93 490 16 88.
Nº d’hores: 32 hores
Sessions: 4, 11, 18 i 25 d’octubre de 9.30 a 18‐30 hores
Contingut:
Sessió 1.
‐ L’abús sexuals i la responsabilitat social de les entitats i professionals.
‐
Indicadors i les vulnerabilitats específiques de cada discapacitat.
Sessió 2.
‐ La sexoafectivitat en l’àmbit de la discapacitat.
‐
L’Avaluació de capacitats i suports.
Sessió 3.
‐ Conseqüències i intervenció. Persones usuàries, Famílies i centres.
Sessió4
‐
El punt de vista jurídic L’abús sexual com a delicte.
‐ La revelació i la reacció de l’entorn.

A5. Mòdul especialitzat. Intervenció front els maltractaments invisibles en persones
amb discapacitat.
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Persones destinatàries: professionals de l’àmbit de la discapacitat (requisit: haver cursat un
curs general sobre abusos sexuals)
Nº d’hores: 32 hores
Sessions: 3, 10, 17, 24 de novembre de 9.30 a 18.30
Contingut:
Sessió 1. Intervenció en sexualitat. L’Educació sexual
Sessió 2. La prevenció de les situacions abusives
Sessió 3. La intervenció psicoeducativa i terapèutica en víctimes i persones agressores
Sessió 4. La Intervenció jurídica. Què podem fer per minimitzar la victimització de les persones
amb DID i les seves famílies?

B. FORMACIÓ I TALLERS PERSONES AMB DISCAPACITAT

B1. Agents d’intervenció front els maltractaments
Persones destinatàries: persones amb discapacitat amb suport a la llar
Nº d’hores: 15 hores
Sessions: 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26, 28 de setembre i 5 i 10 d’octubre de 10.00 a 11.30
Contingut:
Els curs va destinat a formar persones amb discapacitat que viuen autonomament o bé amb
suport a la llar per tal que siguin capaces de:
‐
‐
‐
‐

Identificar situacions de risc
Protegir‐se davant de possibles situacions de maltractament
Saber com actuar davant de situacions de maltractament
Sensibilitzar a amics i companys de les entitats on treballen. Durant la formació
s’elaborarà un material que facilitarà aquesta tasca.

Subvencionat per l’Ajuntament de Barcelona
B2. Nosaltres També ens Relacionem
Requisits: Que algun professional de l’entitat hagi realitzat una formació sobre abusos
sexuals. Les sessions es realitzaran a la seu de l’entitat. Sol∙licitar taller a: Olga González de
Dincat ogonzalez@dincat.cat Tel. 93 490 16 88.
Persones destinatàries: persones amb DID majors de 16 anys de centres federats a Dincat i les
seves famílies.
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Nº d’hores: 15 hores per a persones amb discapacitat i les seves famílies
Sessions: pendent concretar –
Contingut:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

La intimitat
L’afectivitat
La sexualitat
Els secrets
L’amor i l’amistat
La confiança
Demanar ajuda
Els abusos sexuals

Subvencionat pel Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
C. ESCOLA DE FAMÍLIES DE PERSONES AMB DISCAPACITAT
C1. Grup de suport per a mares de persones amb discapacitat
Persones destinatàries: mares de persones amb discapacitat
Nº d’hores: 14 sessions d’una hora i mitja
Sessions: 29 de març, 5,12, 19, 26 d’abril, 3, 10, 17, 24, 31 de maig, 7, 14, 21 i 28 de juny de
10.30 a 12.00
Contingut:
En el grup es treballarà elements tals com:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

L’estat general de d’aquestes dones
L’autoestima
L’autoimatge
Posar límits davant les situacions abusives que viuen.
El sentiment de culpa
La sobreprotecció amb els seus fill
Les dificultats i limitacions a nivell comunicatiu entre elles i els fill

Un cop treballat aquests aspectes, es treballarà les pors que tenen en relació a la sexualitat
dels seus fills.
Subvencionat per la Fundació Bizkabar
C2. Escola de famílies de persones amb discapacitat
Persones destinatàries: familiars de persones amb discapacitat
Nº d’hores: 6 sessions d’una hora i mitja
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Sessions: 19, 26 d’octubre i 2, 9, 16, 23 de novembre de 10.30 a 12.00
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Ser familiar d’una persona amb discapacitat. Com ho visc?
I a casa? Com afecta en l’organització familiar?
Comunicació amb els fills. Dificultats i reptes
Entorns de confiança, propis i dels familiars amb discapacitat.
La Sexualitat de les persones amb discapacitat. Com l’hem d’afrontar?
Com ser si el meu fill/a pateix una situació de violència o abús?

Cost: subvencionat per l’Ajuntament de Barcelona
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