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Dende a Asociación Erguete, percibimos no noso traballo diario que:





Os nosos servizos e dos centros de atención ás adiccións están máis
preparados para atender a homes (probablemente debido á maior
proporción deles nos mesmos). O espazo terapéutico está máis deseñado
para os homes.
O maior número de abandonos por parte das mulleres en relación cos
homes.
A muller presenta maiores dificultades para acceder o acceso e
mantemento na rede.

Coa realización desta acción formativa, pretendemos que:




Teñamos en conta as características específicas das mulleres coas que
intervimos, aumentando as probabilidades de éxito nas nosas
intervencións.
Ampliaremos a nosa propia perspectiva como profesionais,
Diagnosticaremos mellor e de forma máis xusta as necesidades da
poboación coa que traballamos.

Para acadalo, Patricia Redondo ofreceranos claves para a introdución da
perspectiva de xénero nos proxectos de adiccións e na atención a mulleres con
problemas de consumo de drogas. Ademais, poñeranse de manifesto (a través
de argumentos e explicacións sociais) as diferenzas de xénero no consumo
problemático de drogas, así como expoñeranse pautas para a detección e
intervención con mulleres con problemas de adiccións, tanto nos programas de
tratamento e redución de dános, coma nos programas de prevención.
OBXETIVOS:



Xerar reflexión sobre o impacto que o variable xénero exerce no traballo
levado a cabo nos proxectos e programas de atención ás adiccións.
Comprender as diferenzas de xénero no consumo problemático de
drogas.
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DESTINATARIOS:
Profesionais que desenvolvan o seu traballo no ámbitos sanitario, psicolóxico,
traballo social, educación social, ou integración social con persoas afectadas por
conductas adictivas.
É convinte e desexable que as persoas participantes, asistisen a I Xornada
Formativa do ano 2018 ¿Importa como che vexo? Incorporación da Perspectiva
de Xénero nas Adiccións, ou que posúan formación previa en contidos de xénero
CONTIDOS:
1. Aspectos a incorporar desde perspectiva de xénero na intervención con
mulleres con problemas de adiccións.
1.1 Propostas para programas de tratamento e redución de danos
1.2 Propostas para programas de prevención
2. Introdución ao traballo con homes e adiccións desde perspectiva de xénero.
Claves a ter en conta.
3. Introdución a elementos claves da perspectiva de xénero na planificación de
proxectos.
ACREDITACIÓN:
Certificado de asistencia as xornadas formativas .
Confirmarase a praza por correo electrónico
- Fin de prazo de inscripción: Hasta o venres 6 de setembro de 2019
- Chamada para cubrir vacantes: dende o martes 10 de setembro ó 13 de
setembro.
Importante: Dado o interese das xornadas, e co obxectivo de permitir o paso ás
persoas inscritas na lista de espera, rógase que no caso de non poder acudir,
comuníquennolo na maior brevedade posible.
Día: Mercores , 18 de setembro de 2019 Horario: De 9:00 a 13:00 e de 15:00 a
19:00 h.
Lugar: Avda., Martinez Garrido nº 21 Interior
Organiza: Asociación Érguete.
Colabora e financia: Concellería de Igualdade-Concello de Vigo
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