Qui som el Grup
d'acompanyament
de Xateba?:

Cóm contactar
amb nosaltres?
HORARI D'ATENCIÓ Casa de les Dones,
dilluns de 17:30 a 19:30 hores,

Som un grup de dones

- Correu electrònic:

diverses, molt il·lusionades i

acompanyament@xateba.es

compromeses amb la igualtat i

- Telèfon 642 788 427

amb la lluita contra la violència
de gènere, que pretenem de

QUAN UNA DONA DECIDEIX QUE “JA HI

forma desinteressada dedicar

HA PROU”, “PER ACI NO PASSE”,

una part del nostre temps a

TORNA A CONNECTAR AMB LA SEUA

acompanyar a dones que

VALUA, AMB EL SEU ESSER. ÉS L'INICI

estiguen eixint de situacions de

DEL CAMÍ D'EIXIDA.

violència de gènere.
Tenim un bagatge en temes de
gènere i una sensibilitat que
ens predisposa per a poder

Per la igualtat, contra la violència de gènere

Col.labora

portar endavant aquesta tasca.
Ens hem format i preparat per a
acompanyar de la forma mes
respectuosa i humana possible,
sense exigències, sense presses.

Dona i igualtat

Grup

D’ACOMPANYAMENT

el mes prompte i de la millor manera

Quines son les
nostres expectatives,
que volem aconseguir?

possible.

Volem donar suport en el procés de

Volem formar part de la solució, perquè

reconstrucció de vida que ha de fer

Que pretenem?
Donar recolzament a les dones per a que
puguen fer el seu procés de recuperació

no volem víctimes, volem supervivents.
No és un camí fàcil però si possible.
Un camí distint per a cadascuna, amb
necessitats de recolzament
diferenciades.

qualsevol dona supervivent quan
decideix trencar amb el cicle de la
violència i eixir d'ella. També quan
decideix quedar-se fins trobar la
voluntat i la força necessària per a
portar-ho endavant.

Com volem dur-ho a terme?
a) Fent acompanyaments puntuals per a l'accés al recursos especialitzats, com
serveis socials, jurídics, policials o sanitaris.
b) Acompanyar per a fer tràmits administratius que semblen complicats o si no
es troben amb la força necessària per a dur-los a terme.
c) Per reprendre les activitats d'oci, eixir a fer-se un cafè, passar una estona amb
companyia, sense pressions, sense preguntes, sense consells, sols escolta i
companyia.
Som conscients de les nostres limitacions. No som un servei d'atenció urgent, les
nostres actuacions seran programades.
No podem solucionar els problemes legals, socials i/o econòmics, però intentarem
estar presents, per acompanyar i fer més fàcils tots aquests moments.

