Non desexo que as mulleres
teñan máis poder sobre os

3 MESES DE
PROXECTO

homes, senón que as mulleres
teñan máis poder sobre elas
mesmas.

PROGRAMA DE PROMOCIÓN DA IGUALDADE E A
PREVENCIÓN DA VIOLENCIA DE XÉNERO
dirixido a mulleres en situación de vulnerabilidade

Mary Shelley

7 MÓDULOS DE
FORMACIÓN
7 OBRADOIROS
TITORIAS
INDIVIDUAIS

Onde?

OBXECTIVO:
AUTONOMÍA
PLENA

Dirixido a

Aula UNED,
Rúa Antelo Rubin, 3, Tui.

35 HORAS DE
FORMACIÓN
INTEGRAL
INTENSIVA

4 EIXOS:
FORMACIÓN,
ATENCIÓN
PSICOLÓXICA,
ATENCIÓN
XURÍDICA E
EMPREGO

Mulleres maiores de idade
Prazas limitadas!

Máis información/
Inscricións
CONCELLO DE TUI
Teléfono 664 55 24 93
igualdade@tui.gal

Programa
Integral
Intensivo

para o
Impulso das
mulleres

Módulos formativos:
Coñece...
Martes 10-13hs.
16 de agosto: Coñécete a ti mesma
Compartiremos crenzas, emocións, actitudes e
comportamentos para recoñecer límites,
capacidades e promover un auto-coñecemento
construtivo.
Noemí Silva Álvarez (psicóloga)
23 de agosto: Coñece a historia das mulleres
Abordaremos unha introdución a conceptos
relacionados coa igualdade de xénero e á
xenealoxía feminista. Faremos un repaso polas
contribucións teóricas máis importantes do
feminismo.
Priscila Retamozo (axente de igualdade)
30 de agosto: Coñece as túas habilidades

20 de setembro: Coñece o teu poder
Traballaremos técnicas de empoderamento
colectivo, aprendendo a detectar, acompañar e
identificar violencias machistas.
Priscila Retamozo Ramos (axente de igualdade)
27 de setembro: Coñece os teus dereitos
Abordaránse cales son os recursos públicos para
mulleres, específicamente nos casos de violencia
de xénero e outras situacións de vulnerabilidade.
Denuncia e proceso xudicial na violencia de
xénero. Asistencia xurídica gratuíta. Procesos de
separación, divorcio e medidas derivadas. Garda e
custodia de menores en réxime de visitas.
Silvia Rodríguez Fernández (avogada e técnica
especialista en igualdade e prevención e
tratamento da violencia de xénero)

6 de setembro: Coñece oportunidades de
traballo

Este programa integral traballa de xeito
transversal a través de distintas áreas para
acadar a autonomía plena para todas as
mulleres.
Consta dun itinerario formativo formado
por 7 módulos e 7 obradoiros, así como
titorías individualizadas.

FORMACIÓN

Mércores 10-12hs.

Unha axente de igualdade formará na
sensibilización, prevención e
acompañamento da violencia. Así como no
empoderamento colectivo e o
coñecemento da historia das mulleres.

17 de agosto: Coaching para a vida

ATENCIÓN PSICOLÓXICA

24 de agosto: Roteiro "Camiñando con elas"

Unha psicóloga facilitará ferramentas para
a mellora da autonomía emocional a través
do traballo coa autoestima, o autoconcepto
e as crenzas autolimitantes.

Obradoiros

sociais
Compartiremos habilidades e fortalezas para coconstruír historias de resiliencia, identificar
recursos e recoñecer capacidades persoais.
Noemí Silva Álvarez (psicóloga)

Programa integral
intensivo

31 de agosto: Comunicación
7 de setembro: Entrevistas

Coñeceremos a situación do mercado de traballo
en xeral e, en particular, das mulleres, para
identificar oportunidades laborais e orientar no
acceso e no mantemento do emprego.

14 de setembro: Emprendemento

ATENCIÓN XURÍDICA

21 de setembro: Muller e saúde

María José Márquez (técnica laboral)

28 de setembro: Violencia machista virtual

Unha xurista ofrecerá asesoramento sobre
recursos e dereitos das mulleres en torno á
violencia de xénero e outras situacións de
vulnerabilidade, así como en Dereito de
Familia.

13 de setembro: Coñece as túas capacidades
laborais
Impartirase información relativa a cómo elaborar
tu curriculum e aspectos xerais e prácticos dunha
entrevista de traballo.
Terá lugar na aula CEMIT Edificio Área
Panorámica de Tui. Rúa Colón, 2
Alejandra Lago Alonso (orientadora laboral)

Titorias
Todas as inscritas terán dereito ao acceso a
titorias individuais en asesoría xurídica,
psicolóxica e laboral con expertas.

ASESORAMENTO PARA O EMPREGO
Dúas técnicas en orientación,
intermediación e prospección laboral
guiarán na mellora das competencias e
habilidades necesarias para a procura dun
emprego.

