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6 de maig de 2021

PROCÈS DE RECUPERACIÓ AL DISPOSITIU D’ACOLLIDA PER VIOLÈNCIA MASCLISTA

CRITERIS GENERALS D’ACCÉS AL DISPOSITIU D’ACOLLIDA PER VIOLÈNCIA MASCLISTA

Persones:
• Dones CIS o trans
• Fills i filles i altres familiars
• Homes LGTBI
• Homes i dones víctimes de TEH

-

No cal que tinguin la situació regularitzada

-

No cal que estiguin empadronades a la ciutat

-

No cal que hagin interposat denúncia

-

No cal que tinguin ingressos propis

CRITERIS GENERALS D’ACCÉS AL DISPOSITIU D’ACOLLIDA PER VIOLÈNCIA MASCLISTA

Pel que fa a la persona:
• Que visqui al municipi de Barcelona (SARA) que estiguin sent explotades a la ciutat (víctimes de TEH).
• Que existeixin situacions de violències masclistes en el moment d’accedir al dispositiu d’acolliment i que hagin trencat
amb la persona maltractadora o amb la xarxa de TEH.
• Que sigui major d’edat.
• Que manifesti lliurement la voluntat d’ingressar al servei d’acollida amb coneixement i acceptació de les normes de
funcionament (signatura de la normativa).
• Que tingui la voluntat de realitzar un procés de recuperació de la violència viscuda, i d’encetar un Pla de Treball
establert conjuntament entre ella i les persones professionals del servei d’acolliment i del SARA o la UTEH.

En cas de patir un trastorn mental és requisit que:
• Estigui compensat (en tractament per part dels serveis de salut corresponents),
•

O que estigui en vies de vinculació al dispositiu de salut per aquesta causa.

En cas de consum actiu és requisit que:
• Estigui en tractament per part dels serveis de salut corresponents,
• O que estigui en vies de vinculació al dispositiu de salut per aquesta causa.

• Respecte als fills i filles:
o No hi ha límit d’ edat (menors o majors d’ edat)
o Han de conviure amb la mare i/o ser dependents.
En cas de patir un trastorn mental:
• Que estigui compensat (en tractament per part dels serveis de salut corresponents).
• O que estigui en vies de vinculació al dispositiu de salut per aquesta causa.
En cas de consum actiu:
• Que estigui en tractament per part dels serveis de salut corresponents.
• O que estigui en vies de vinculació al dispositiu de salut per aquesta causa.

RECURSOS D’ACOLLIDA PER VIOLÈNCIA MASCLISTA
Acolliment d'urgència: 40 PLACES
- 27 places (CMAU-VM)
- 10 places urgència Càritas
- 3 places (SICAR, víctimes de tràfic d'éssers humans)
Acolliment urgència i llarga estada: 42 PLACES
- 15 places Casa de la Jove In via
- 27 places Casa Sirga- SURT
Acolliment de llarga estada: 71 PLACES
- 27 places CSSBCN (CA-VM)
- 15 places Casa d’Acollida de l’Associació Lligam
- 20 places llarga estada Càritas
- 9 places pisos per VM i drogoaddicció
Acolliment d’autonomia: 99 places
- 29 places pisos de l’Associació de Prohabitatge
- 10 places pis de l’Associació de Provivienda
- 8 places pis de Filles de la Caritat
- 8 places pisos Càritas
- 32 places a pisos per violència masclista (CSSBCN)
- 12 places a pisos per víctimes tràfic éssers humans (CSSBCN)

TOTAL: 252 places

TIPOLOGIA D’ESTADES DISPOSITIU D’ACOLLIDA PER VIOLÈNCIA MASCLISTA

ACOLLIMENTS D’URGÈNCIA
1. La dona ha decidit l’abandonament immediat del domicili on viu violència i:
Hi ha risc alt o mig que la persona agressora la pugui localitzar i amenaçar / intimidar o agredir a ella, als
seus fills/filles, i/o a qui l’estigui allotjant (familiars, amistats, companys o companyes de feina, o d’altres).
2. La dona està en estat de xoc desprès d’una agressió greu (psicològica i/o física i/o sexual); es mostra
desorientada i no sap quina decisió prendre.
El temps màxim de l’acolliment d’urgència és d’un mes.
Els primers quinze dies es dediquen a fer l’exploració, valoració i orientació inicials, així com per tenir una
reunió devolutiva amb la dona, i amb els fills i filles si és el cas, per plantejar les diferents opcions possibles
i que la persona prengui decisions al respecte.
A partir d’aquest moment, quan l’opció proposada per les persones professionals i acceptada per la dona
és passar a un recurs de llarga estada, el temps d’acolliment al CMAU-VM o casa d’acollida d’urgències
s’allarga entre una i dues setmanes destinats a fer els tràmits d’ingrés al recurs de llarga estada.
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ACOLLIMENTS EN CASES DE LLARGA ESTADA
Serveis residencials temporal com espai d’acollida i convivència per a les dones i les seves filles i fills que
han viscut situacions de violència i que no disposen d’una xarxa familiar i/o social de suport o que no la
poden fer servir per qüestions de seguretat, proporcionant un entorn de seguretat físic i emocional i una
atenció integral a les seves necessitats.
Elaboració de la problemàtica que ajudi a recuperar l’autonomia, l’autoestima, la valoració personal i una
relació materno-filial satisfactòria. Intervenen de manera conjunta i complementària amb el SARA i
garanteix l’articulació amb els recursos de la comunitat i amb els diferents serveis.
Atenció permanent durant les 24 hores del dia tots els dies de l’any.
Professionals: educadors/es socials, psicòloga de dona, psicòleg/a d’infància i treballadora familiar, a més
de la direcció del centre. Amb les dones i amb els infants acollits s’intervé tant a nivell individualitzat com
grupal.

ACOLLIMENTS EN PISOS D’AUTONOMIA
Servei temporal especialitzat que facilita l’acolliment a les dones que han viscut situacions de
violència masclista, i si és el cas, a llurs fills i filles, per tal de garantir la seva seguretat
personal.
Facilita l’adquisició de recursos personals i socials que permetin una resolució de la situació
de crisis i adquirir un nivell d’autonomia suficient per enfrontar la seva vida.
Potenciar la plena autonomia personal i de la unitat familiar, l’aprofundiment en
l’entrenament d’habilitats d’organització de la llar, l’accés als serveis especialitzats de la Xarxa
d’atenció i recuperació Integral per a dones en situació de violència masclista de la comunitat
Seguiment professional: 5-8 setmanals. 2 o 3 unitats familiars per pis.
Professionals: educadors/es socials i direcció.

Perfils de personal més adients per a la intervenció als recursos d’acolliment
URGÈNCIES
(PROFESSIONALS
24H)
• Directora
• Psicòloga
EN TOTS ELS • Educadora social
RECURSOS
• Treballadora
D’ACOLLIMENT
familiar

LLARGA ESTADA
(PROFESSIONALS 24H)
•
•
•

Directora
Educadora social
Treballadora familiar

• Psicòloga infantil
SEGONS EL
(CMAU-VM)
RECURS
• Psiquiatra (Pisos
D’ACOLLIMENT
VM i consum)

•
•

Psicòloga (CA-VM)
Integradora social
(Càritas)
Treballadora social
(Llar de Pau)

•

AUTONOMIA
(PROFESSIONALS
5-8 H/SETMANA)
• Directora
• Educadora social
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Evolució del nombre de víctimes supervivents

2018

2019

2020

DONES ACOLLIDES D’URGÈNCIA

137

104

94

FILLS I FILLES ACOLLITS D’URGÈNCIA

142

111

97

DONES ALLOTJADES EN HOSTALS I PENSIONS

130

220

211

FILLS I FLLES ALLOTJATS EN HOSTALS I PENSIONS

105

188

154

TOTAL PERSONES ACOLLIDES D’URGÈNCIES

514

623

556

DONES ACOLLIDES DE LLARGA ESTADA

74

114

99

FILLS I FILLES ACOLLITS DE LLARGA ESTADA

78

114

102

TOTAL PERSONES ACOLLIDES DE LLARGA
ESTADA

152

228

201

DONES ACOLLIDES EN PISOS D’AUTONOMIA

29

42

43

FILLS I FILLES ACOLLITS EN PISOS D’AUTONOMIA

32

46

50

TOTAL PERSONES ACOLLIDES AUTONOMIA

61

88

93
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Evolució total d’estades anuals
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