Programa d’atenció per a fills i filles de dones víctimes de
violència de gènere
Adreça

C. Sant Miquel, 39, 2n D - Atenció grupal: C. Ferreria, 10, 3r pis. 07002 Palma

Telèfon

971 722 856

Fax

971 720 279

Adreça electrònica

mentoriesbalears@funacioires.org

Web

www.palmademallorca.es

Horari d’atenció

De dilluns a dijous matí i horabaixa, divendres matí

Persona de referència

Aina Capellà

Càrrec

Directora territorial de les
Balears

Tipus d’entitat

Administració pública municipal

Àmbit geogràfic

Palma

Dependència

Ajuntament de Palma. Àrea d’Igualtat, Joventut i Drets Cívics

Gestió

Fundació Institut de Reinserció Social (IReS)

PERFIL DE LES PERSONES ATESES
Nins i nines d’entre 4 i 18 anys que han patit violència de gènere a l’àmbit familiar.

ÀREES D’ACTUACIÓ
Atenció psicològica. Atenció a la família i al menor. Violència de gènere.

FORMA D’ACCÉS
Directament o per derivació d’un professional.

REQUISITS
Haver patit les situacions de violència de gènere durant el temps de convivència familiar. L’adult
referent ha d'autoritzar per escrit i facilitar la participació dels menors al programa i es
comprometre's a participar en les activitats proposades pels adults.

DESCRIPCIÓ DEL SERVEI
És un dels programes del Servei Municipal d’Atenció Integral a la Violència de Gènere adreçat a nins
i nines que han patit violència de gènere a l’àmbit familiar. Té com a objectiu principal ajudar-los a
identificar models materns i paterns positius que permetin construir noves formes de relació, evitant
el cicle repetitiu de la violència i afavorint nous models i patrons de relació basats en la no-violència
i el foment de la igualtat.

SERVEIS QUE PRESTA
A través d’aquest Servei es pretén una intervenció a partir de dos eixos primordials: la prevenció i el
suport i l’acompanyament.

• Prevenció, perquè a través del treball psicoeducatiu es pretén evitar la interiorització de rols i
formes de relació associats a la violència, i disminuir així la possibilitat de repetició dels models
violents en la vida adulta de l’infant.

• Suport i acompanyament que es concreta en el treball per la contenció i l’enfortiment de les
habilitats de l’infant per a afrontar el trauma de la violència.

Els professionals del servei assumeixen un rol de mentor o guia, que permet treballar per a oferir als
infants un nou referent que propicia conductes adultes més adequades.
Es treballa des d’una triple perspectiva:

• Treball en grup: consisteix a participar a sessions grupals amb altres nins i nines víctimes de

la violència familiar, agrupats per franges d’edat (4-9, 10-14, 15-18). Les sessions tenen una
periodicitat setmanal i en total es duen a terme aproximadament 20 sessions. Totes les
sessions tenen una durada d’entre 90 minuts i 2 hores.

Paral·lelament al grup d’infants, funciona un altre grup de suport a les mares o els tutors el mateix
dia i a la mateixa hora en què es desenvolupa el grup de menors. S'hi treballen les capacitats
parentals i els models relacionats, i s'hi facilita la comprensió dels canvis que farà l’infant, per així
poder ajudar-lo en la seva recuperació.

• Treball individual: inclou les entrevistes inicials d’acollida amb la mare i els menors, a més
de les tutories individualitzades dels nins o nines atesos i les seves mares en aquells casos
en què sigui necessària l’ajuda i el suport del professional referent de l’Equip de Mentories.
També es treballa individualment una vegada que ha finalitzat la intervenció grupal.

• Treball interfamiliar: a més del treball grupal i individual es desenvolupa una intervenció
familiar (mare i fills), on es treballen conjuntament els aspectes que es consideren
necessaris en funció de les necessitats de cada unitat familiar.

