Programa d’atenció a persones agressores
Adreça

Institut de Reinserció Social (IReS). C. Sant Miquel, 39, 2n D. 07002 Palma

Telèfon

971 722 856 / 654 062 602

Fax

971 720 279

Adreça electrònica

sapm@fundacioires.org

Web

www.palmademallorca.es

Horari d’atenció

De dilluns a divendres de 9 a 14 h i dilluns i dimecres de 16 a 21 h

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
Totes les persones majors d’edat que:
Exerceixin o hagin exercit maltractament contra la seva parella.

• Vulguin canviar aquesta situació de forma voluntària.
• Tinguin la seva residència al municipi de Palma.
ÀREES D’ACTUACIÓ
Atenció psicològica. Violència de gènere.

FORMA D’ACCÉS
Directament la persona interessada, sol·licitant cita prèvia.

REQUISITS

•
•
•
•
•

Ser major de 18 anys.
Residir al municipi de Palma.
No trobar-se en consum actiu de substàncies.
No patir malaltia psiquiàtrica o, si en pateix, estar en tractament als serveis pertinents.
Acudir al servei de forma voluntària.

DESCRIPCIÓ DEL SERVEI
És un dels programes del Servei Municipal d’Atenció Integral a la Violència de Gènere adreçat a
persones que exerceixen o han exercit violència contra la seva parella.
Atén les persones que presenten aquestes dificultats i acudeixen voluntàriament al programa,
perquè es puguin fer responsables dels seus actes i de les conseqüències que se’n deriven.
Té com a finalitat treballar per a eliminar o disminuir els maltractaments.

SERVEIS QUE PRESTA
S’ofereix un espai d’assessorament i tractament on poder treballar la possibilitat de millorar
l’autoconeixement, la identificació, l’expressió i el control d’emocions, la resolució de conflictes, la
comunicació, l’empatia amb l’altre, l’autoestima i la comprensió del fenomen de la violència.
La intervenció s’organitza a partir de:

• Primera atenció; informació i assessorament. S’explica a la persona interessada el contingut del
programa i es fa una primera valoració de la idoneïtat d’incloure-la-hi.

• Entrevistes individuals d’acollida i diagnòstic per a estudiar la situació i oferir una ajuda
personalitzada.

• Tractament grupal, amb sessions de dues hores setmanals i, si se’n valora la necessitat,
sessions individuals d’una hora.

