Fundació Surt
Curs: Ampliant la mirada sobre les violències de gènere.
Eines per a l’abordatge i l’atenció a persones LGBTI.

Amb el suport de:

Formació especialitzada de 16 hores
Data: divendres 15 i 22 de febrer i 1 i 29 de març.
Horari: de 10h a 14h.
Lloc: Aula 306, Espai Francesca Bonnemaison.
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1.

Presentació

En el marc del projecte Look Wide1 la Fundació Surt presenta aquesta formació que vol
contribuir a ampliar la mirada sobre les violències de gènere, des de la
perspectiva de la diversitat sexual i de gènere, i promoure el desenvolupament
d’eines per a l'atenció a persones LGBTI en els recursos i serveis especialitzats
contra la Violència Masclista i d’atenció a la diversitat sexual, afectiva i de gènere.

2. Objectius
1. Millorar el coneixement professional sobre les violències específiques que viuen
les persones LGBTI des de la perspectiva feminista i interseccional.
2. Desenvolupar estratègies d'atenció i acompanyament a persones LGTBI en el
marc dels circuits contra la violència masclista i dels recursos d’atenció a la
diversitat sexual, afectiva i de gènere, per la no discriminació i contra la
LGBTIfòbia.
3. Generar un espai participatiu de debat i intercanvi de coneixements entre
professionals per a treballar les principals dificultats en relació a la detecció, la
derivació i la coordinació.

3. Continguts
Sessió 1: Marc legal i conceptual de les violències contra les persones LGBTI.
Sessió 2: Ampliant la mirada sobre les violències des de la perspectiva de la diversitat
sexual i de gènere.
Sessió 3: Eines per ampliar la mirada I. Estratègies per la millora de l’abordatge
Sessió 4: Eines per ampliar la mirada II. Estratègies per la millora del circuit.

Look Wide és un projecte europeu finançat pel Programa de Drets, Igualtat i Ciutadania de la Comissió
Europea, coordinat per l’Àrea d’Empoderament. Socipolític de la Fundació Surt en el qual participen
quatre entitats més d'Alemanya, Grècia, Hongria i col·laboren l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de
Barcelona i la Generalitat de Catalunya.
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4. Adreçat a:
Professionals de serveis i recursos específics d’atenció a dones i/o a la violència
masclista i professionals de serveis i recursos d’atenció a la diversitat sexual, afectiva i
de gènere, per la no discriminació o contra la LGTBIfòbia.

5. Equip docent:
Laura Macaya Andrés. Directora de SIRGA. Fundació Surt.
Miriam Vázquez Santiago. Psicòloga en SIRGA. Fundació Surt.
Miriam Solá García. Responsable de la Línia de Consultora. Fundació Surt.
Nagore García Fernández. Tècnica de l’Àrea de Recerca i Consultora. Fundació
Surt.

6. Data i horari:
Data: divendres 15 i 22 de febrer i 1 i 29 de març.
Horari: de 10h a 14h.
Lloc: Aula 306, Espai Francesca Bonnemaison.

7.

Inscripcions:

Aquest curs és gratuït. Places limitades!
Pots fer la teva inscripció omplint aquest formulari.
Una vegada feta la teva sol·licitud d’inscripció ens posarem en contacte amb tu per a
comunicar-te si has estat admès/a.
Per a més informació:
miriam.sola@surt.org
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