Atenció

Memòria 2016
El 2016 ha estat un any de canvi
per a l’associació. Això ha permès
que l’atenció en programes
públics hagi augmentat un 40%
fins les 528 persones, i que les
persones que han rebut formació
amb la nostra entitat en diferents
cursos, jornades i congressos
arribin quasi a les 5000, de les
quals quasi un terç són
adolescents i joves. Per altra
banda les persones ateses en
psicoteràpia privada es mantenen
al voltant de 120 l’any.

Ens hem fet càrrec de diversos
programes en l’àmbit de l’atenció com
el Servei d’Informació i Atenció a
Dones de Sant Feliu de Llobregat, o
de formació, com els Serveis de
Promoció de l’Educació no sexista, la
coeducació i la prevenció de
violència als centres educatius de
Granollers, que han fet créixer el
nombre de persones ateses i formades
per l’entitat. S’han creat però
programes propis i innovadors, que
impliquen atenció i formació, com és el
Programa per a les Universitats
Contra la violència masclista (PUC) en
col·laboració amb les universitats
publiques o el Programa de prevenció
de bullying lgtbifòbic i el d’atenció a
persones LGTBI en situacions de
violència.
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Investigació

Formació
S’han realitzat sis formacions fora
de Catalunya, dues al Col·legi de
Psicologia de Navarra, a l’entitat
Opción 3 de Canàries, a l’escola
d’estiu de la Universitat de les
Illes Balears i dues centralitzades
per a totes les unitats de serveis
socials de la Junta de Castella i
Lleó, en un projecte que s’estén ja
durant 3 anys. S’ha iniciat la
supervisió d’equips de serveis
socials i es van engegar els cursos
online que han format a més de 30
persones en l’abordatge de la
violència. A més, el Programa de
Paternatge Responsable a
Vilanova i la Geltrú, ha format a
més de 50 futurs pares. Pel que fa
a la població jove, s’han fet tallers
amb més de 1500 adolescents i
joves a instituts i universitats.

En l’apartat de recerca, aquest
darrer procés formatiu a Castella
ha comportat també l’elaboració
del “Manual de apoyo para la
intervención psicológica con
víctimas de violencia de género:
seguridad y autonomía”, una
publicació per professionals dels
serveis socials per tal de millorar
l’abordatge de les dones, nens i
nenes i homes en situacions de
violència. També en el mateix
sentit s’han estat elaborant
protocols d’abordatge de la
violència a municipis catalans com
Cervelló, Santa Coloma de
Cervelló i Esparraguera. En aquest
últim municipi ja s’ha presentat el
document. L’Associació Conexus
ha participat en diversos
congressos i jornades nacionals i
internacionals presentant els
resultats del projecte europeu
Daphne III “Work with
perpetrators”. Així mateix,
l’organització de la Jornada
Paternatges Coresponsables va
permetre exposar diferents
iniciatives i estudis de tot l’Estat
amb més de 80 professionals.

Balanç Econòmic 2016
Els ingressos de l’entitat provinents
de subvencions i contractes de
serveis i formació públics sumen
un 57% del pressupost de l’any
2016 que gairebé arriba als
260.000€. Sobretot de
l’Ajuntament de Barcelona, de la
Secretaria d’Afers Socials i
Famílies de la Generalitat de
Catalunya, del Ministeri de Salut,
Serveis Socials i Igualtat, de la
Diputació de Barcelona i alguns
altres municipis
Pel que fa als fons privats, l’Obra
Social La Caixa, Intermón Oxfam,
i els serveis de formació i
psicoteràpia privades sumen el
43% restant, permetent un equilibri
entre finançament públic,
fiançament privat i recursos propis.

PROGRAMES D’ATENCIÓ

Programa d’Atenció Integral contra la violència de gènere
(PAI)

Programa per a les Universitats Contra la Violència
masclista (PUC)

Programa d’Atenció Integral a la Violència Ascendent
(AIVA)

Servei de Psicologia de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar

Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) de Sant
Feliu de Llobregat

2015

2016

130 persones

167 persones

49 mares
47 fills/es

67 mares
60 fills/es

28 agressors

34 agressors

6 parelles

6 parelles

12 persones

21 persones

7 dones víctimes

12 dones víctimes

5 homes agressors

9 homes agressors

54 persones
39 famílies

63 persones
33 famílies

38 mares/pares/al.
víctimes

36 mares/pares/al
Víctimes

16 fills/es agressores

27 fills/es agressores

12 persones

19 persones

11 dones

17 dones

1 home

2 homes
192 dones

Programa ProInfància a l’Ajuntament de Terrassa

Programa de Suport a la Maternitat i la Paternitat en
Separacions Conflictives

Total programes públics
Psicoteràpia (privada)

Total persones ateses

28 persones
9 famílies

26 persones
10 famílies

15 mares/pares

14 mares/pares

13 fills/es

12 fills/filles

9 persones
3 famílies

40 persones
13 famílies

3 mares
2 pares
4 fills/es

12 mares
9 pares
19 fills/es

245 persones

528 persones

135 persones

115 persones

380 persones

643 persones

ACTIVITATS FORMATIVES
FORMACIÓ

ORGANITZACIÓ

LLOC

ASSISTÈNCIA

Grups de Paternatge Responsable

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

Vilanova i la Geltrú

54

Formació Programa per a les
Universitats Contra la violència
masclista

UB, UAB, UPF, UdLL

Barcelona i Lleida

320

Paternitat: barreres i oportunitats

Agència de Salut Pública de
Barcelona

Barcelona

35

Serveis de promoció de l'educació no
sexista i el foment de la coeducació i la
prevenció de la violència masclista als
centres i serveis educatius municipals

Ajuntament de Granollers

Granollers

1090

Projecte de formació i sensibilització
sobre assetjament escolar lgtbifòbic

IES Milà i Fontanals
Associació Sin Vergüenza

Barcelona

187

Formació sobre atenció a alumnat en
situacions de violència masclista

Unitat d'igualtat de la Universitat de
Barcelona

Barcelona

1

Forment de les relacions igualitàries
des de les famílies dins el programa
"Trenquem el silenci"

AMPA Front Marítim

Barcelona

25

Violència masclista i intervenció amb
agressors

Postgrau en Violències Masclistes
(UAB)

Cerdanyola

27

Violència conjugal i violència de
gènere

Màster de Teràpia Sexual i de
Parella de la Universitat de
Barcelona

Barcelona

30

Taller Desprograma't dins el programa
"Trenquem el silenci"

IES l'Alzina

Barcelona

125

Violència familiar i de gènere i la seva
relació amb el consum d’alcohol i
d’altres substàncies

Subdirecció General de
Drogodependències. Departament de
Salut de la Generalitat de Catalunya

Barcelona

70

Intervenció psicosocial amb homes que
exerceixen violència masclista.
Consideracions per la intervenció amb
joves agressors.

Universitat de Lleida

Lleida

250

Ponència La rehabilitació de l’agressor
és possible? Dins el I Congrés de
Violència Masclista ICAB: ‘Una
assignatura pendent, reptes de futur’

Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de
Barcelona

Barcelona

200

Violencia de género: introducción,
trabajo con hombres agresores,
intervención con mujeres víctimas e
intervención con hijas e hijos

Colegio de Psicología de Navarra

Pamplona

25

Intervenció psicosocial amb homes que
exerceixen violència masclista dins el
programa LTRANS

Universitat de Lleida

Lleida

35

Jornada de sensibilización para la
detección del abusos sexual infantil en
el ámbito escolar

Critreia RRHH

Manresa

34

Supervisió dels equips al SIAD i Serveis
Socials de Viladecans

Ajuntament de Viladecans

Viladecans

17

Adolescents, masculinitats i prevenció
de relacions abusives

Universitat de les Illes Balears

Palma de Mallorca

35

Presentation of the Network WWP-EN
and its standards of quality and good
practice and workshop at the seminar
“Intervenção Comunitária – Novas
Formas de Inclusão”

European Network of Work With
Perpetrators

Espinho. Portugal

180

Xerrada “Identificant les violències
masclistes”

Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals

Barcelona

65

Taller “La violència domèstica,
infantil, detecció i intervenció de
casos”, destinat als alumnes del cicle
formatiu de grau superior d'Integració
social.

Escola OSCUS

Barcelona

28

Organització de la Jornada
Internacional “Paternatges
Coresponsables: situació actual i
intervencions”

l’Espai Francesca Bonnemaison
Diputació de Barcelona i ICD

Barcelona

80

Ponència Masculinitat hegemònica i
relacions.

Universitat de Barcelona

Barcelona

145

Curs “Abordatge de la violència
filioparental: drogues, joves i les seves
famílies”

Diputació de Barcelona

Barcelona

30

Acompanyament al grup d’ajuda mútua
per a mares i pares

Ajuntament de Sitges

Sitges

15

Curs Intervenció psicosocial en
violència masclista i familiar

Associació Conexus

Barcelona

10

Curso on-line “Intervención con
madres, niños, niñas y adolescentes
víctimas de violencia de género”

Associació Conexus

On-line

22

Barcelona

38

Subdirecció General de
Conseqüències de la violència contra la Drogodependències. Departament de
parella en infants
Salut de la Generalitat de Catalunya
Formació sobre violència masclista:
detecció des de l’àmbit sanitari

Ajuntament de Sant QUirze del
Vallès

San Quirze del Vallès

28

Formació en “Detecció de la violència
masclista en l’àmbit sanitari”

Ajuntament de Gavà

Gavà

45

Curso “Atención psicológica a víctimas
de violencia de género y
maltratadores: evaluación e
intervención”

Junta de Castilla y León

Valladolid

75

Ponencia en el Congreso "Hombres y
violencias machistas”

European Network of Work With
Perpetrators

Sevilla

300

Pautes d'intervenció en situacions de
violència masclista. Tractament
diferenciat dels actors: agressors i
víctimes

Diputació de Barcelona

Viladecans

24

Taller “Terapia Centrada en la
Compasión”

Associació Conexus i Facultat de
Psicologia Blanquerna URLL

Barcelona

16

Taller pràctic “La Clave Emocional en
la Terapia Familiar”

Associació Conexus

Barcelona

9

Fills i filles de la violència masclista

Ajuntament de Sant Feliu de
Llobregat

Sant Feliu de llobregat

80

Xerrada sobre masculinitats
alternatives

Universitat de Barcelona

Facultat de Pedagogia
UB

35

Homes i violència masclista. Mites i
realitats

Ajuntament de Viladecans

Viladecans

80

Homes compromesos contra les
violències masclistes

Ajuntament de Cerdanyola

Cerdanyola

70

Cornellà de Llobregat

240

Barcelona

155

Violència invisible: Els
micromasclismes”, dins la II Jornada
Ajuntament de Cornellà de Llobregat
sobre violència de gènere “Visibilitzant
realitats invisibles”
Taller micromasclismes dins del
projecte "Formació jurídica des d'una
perspectiva de gènere en matèria
d'igualtat i violència masclista"

Dones Juristes i IES Milà i Fontanals
Centre Cívic Garcilaso
Centre Cívic Guinardò

Prevenció de les violències masclistes
en l’educació sexo-afectiva destinada
al jovent

Ajuntament de Cornellà
ASSIR Baix Llobregat

Cornellà de Llobregat

30

Formación en "Intervención psicosocial
en familias con violencia ascendente"

Colegio Oficial de Psicología de
Navarra

Pamplona

25

Curso on-line “Intervención con
hombres que ejercen violencia de
género”

Associació Conexus

On-line

10

II Congrés de Serveis Socials: Violències
en els escenaris actuals

Col·legi Oficial de Psicologia de
Catalunya

Barcelona

350

Taller "Implementació protocol
municipal violència masclista."

Ajuntament d'Esparraguera

Esparraguera

35

Curso “Intervención psicosocial en
familias con violencia ascendente”

Asociación Opción 3

Las Palmas de Gran
Canaria

25

Formació "Conseqüències de la
violència masclista en infants i joves"

Ajuntament de Bellver de la
Cerdanya

Bellver de la Cerdanya

35

TOTAL persones formades

4685

COMPTE DE RESULTATS 2016 (provisional)
DESPESES
Personal
Sous i salaris
Seguretat social

Infraestructura
Lloguer i subministraments
Material i mobiliari
Assegurances

Altres despeses

INGRESSOS
189.932,17 €
157.942,91 €

Públics

143.571,37 €

31.989,26 €

Subvencions
per a programes d’atenció

76.156,60 €

25.994,68 €

Contractes
per a programes d’atenció

17.419,77 €

Contractes per a assessorament,
formació i prevenció

49.995,00 €

21.995,28 €
3.138,40 €
861,00 €

37.533,92 €

Privats

114.427,34 €

Gestió i tributs

2.543,63 €

Finançament privat de programes

27.894,00 €

Comunicació i publicitat

3.864,50 €

Transport i dietes

8.336,08 €

Serveis de psicoteràpia privada i
copagaments

51.974,63 €

Serveis de professionals externs

4.142,45 €

Contractes per a formació i
prevenció

16.260,00 €

Inscripcions a formacions

13.170,00 €

Quotes a entitats i federacions
Despeses financeres
Altres despeses

TOTAL DESPESES

390,00 €
2.097,53 €
16.159,73 €

253.460,77 €

Donacions

TOTAL INGRESSOS

RESULTAT 2016: 4.537,94 €

5.128,71 €

257.998,71 €

