
CONCELLERÍA DE BENESTAR SOCIAL E IGUALDADE
SERVIZO MUNICIPAL DE ATENCIÓN Á MULLER E PROMOCIÓN Á IGUALDADE

PROXECTO INDIRA
Encontros de mulleres

A Concellería de Benestar Social e Igualdade, a través do Servizo Municipal de Atención á Muller 
pon en marcha durante o mes de agosto o Proxecto INDIRA, Encontros de Mulleres. 

Dita actividade vai dirixida principalmente a mulleres que sufriron violencia machista aínda que 
pode participar calquera muller que quera mellorar a súa autoestima, coñecerse, respectarse, 
crecer persoalmente, potenciar o seu autocoidado a nivel emocional e psicolóxico e, sobre todo 
empoderarse.

As consecuencias que sofren as mulleres que atravesan un proceso de violencia machista 
requiren dun proceso persoal de aceptación e coidado persoal, que lles permita reparar parte do 
dano causado.

Os encontros grupais entre persoas facilitan unha apertura emocional para o intercambio de 
experiencias e a xeración de relacións amables coas que compartir tempos e pensamentos.

“Proxecto Indira” trátase dun espazo onde as mulleres poden experimentar, coñecerse, crecer 
xuntas, relaxarse e gozar. É unha proposta activa e mobilizadora da condición feminina, co 
obxectivo de apoiar unha transformación real na vida das mulleres, pola súa propia saúde 
individual e familiar.

Os  grupos  serán  dirixidos  por  unha  psicoterapeuta  con  ampla  experiencia  en  traballo  con
mulleres, terapia do reencontro, igualdade e violencia de xénero. A coordinación, organización e
seguimento  estarán  realizados  pola  psicóloga  responsable  técnica  do  Servizo  Municipal  de
Atención á Muller. 

Para aquelas  mulleres  que teñan baixo  o seu coidado aos seus fillos  e/ou fillas,  poñemos a
disposición  un  Espazo de Conciliación  onde poden estar  os menores durante  o período de
realización da actividade. Dito espazo contará con persoal especializado en actividades infantís
que  proporcionará  aos  nenos  e  nenas  actividades  de  ocio  e  diversión,  baixo  o  prisma  da
perspectiva de xénero e a promoción da igualdade. 



OBXECTIVOS:
 
- Promover o autocoñecemento e o autocoidado
- Desenvolver a consciencia corporal e sexual
- Conectar as vivencias das mulleres participantes
- Fortalecer a súa consciencia como persoas de dereito e respecto
- Empoderar as dimensións da súa persoa: mental, física e emocional
- Reparar e promover relacións afectivas positivas
- Aumentar a sensación de comprensión, apoio e coidado
- Poñer en práctica ferramentas que lles permitan unha mellor xestión das emocións

Duración: do 2 ao 30 de agosto de 2018
Días: Martes e xoves 
Horario: De 10:30 h a 12:30 h
Lugar: Centro Municipal de Servizos Sociais. Av. do Mar, Bloque 1 – Baixo. San Valentín

Para participar na actividade é requisito inscribirse previamente a través de calquera da seguintes
opcións:

• Achegándose ao Centro Municipal de Servizos Sociais, Av. Do Mar, Bloque 1 – Baixo en
San Valentín.

• Chamando por teléfono: 981342607 // 981492706
• Enviando un correo electrónico: servizos.sociais@fene.gal 

◦ Asunto: INSCRICIÓN INDIRA
◦ Indicando nome e apelidos e teléfono de contacto.

Actividade enmarcada no  Programa de Prevención e Tratamento Integral  da Violencia de
Xénero,   subvencionada pola Secretaría Xeral de Igualdade da Xunta de Galicia e cofinanciada
pola Unión Europea PO Fondo Social Europeo Galicia 2014-2020. 

(RESOLUCIÓN do 12 de xuño de 2018,  da Secretaría  Xeral  da Igualdade,  pola que se resolven as subvencións
previstas na Resolución do 29 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións ás
entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia para a promoción da igualdade, de forma individual e mediante o
sistema de xestión compartida, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo (FSE) con cargo ao programa operativo FSE
Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria no ano 2018)

 PO Fondo Social Europeo          
Galicia 2014-2020                
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