
Centro de Recuperación Integral para mulleres que sofren violencia de xénero 



TÍTULO III.- Da organización do sistema de protección e 
asistencia integral e especializada fronte a violencia de xénero

Art. 48.- Rede galega de acollemento
Art. 49.- Centro de recuperación integral para mulleres 

que sofren violencia de xénero
Art. 50.- Rede de información ás mulleres
Art. 51.- Servizo de atención 24 horas
Art. 52.- Punto de Coordinación das Ordes de Protección
Art. 53.- Puntos de encontro familiar
Art. 54.- Oficinas de Atención ás Vítimas dos delitos



� 1. A Xunta de Galicia, a través do departamento competente
en materia de igualdade, garantirá a creación dun Centro de
Recuperación Integral para Mulleres que Sofren Violencia de
Xénero.

� 2. O Centro de Recuperación Integral para Mulleres que
Sofren Violencia de Xénero desenvolverá un modelo de
atención integral, baseado nun sistema coordinado de
servizos, recursos e medidas de carácter social, laboral e
económico.

� 3. O Centro de Recuperación Integral actuará como centro
coordinador da rede galega de acollemento.



� Unidade adscrita á Secretaría Xeral da Igualdade (Vicepresidencia e 
da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza)

� Actuacións como:
◦ Centro de referencia e coordinador da rede galega de acollemento.
◦ Centro tramitador das derivacións de vítimas de violencia de xénero fóra

de Galicia e receptor das que cheguen á nosa comunidade derivadas desde
outras partes do Estado.

◦ Centro de formación na loita contra a violencia de xénero, tanto para
profesionais, como para o voluntariado e a cidadanía en xeral.

◦ Centro colaborador co Punto de coordinación das ordes de protección de
Galicia.

◦ Centro impulsor da creación de grupos de autoaxuda, intervención e
coñecemento entre mulleres que teñan sufrido, vivido e superado
situacións de violencia de xénero.



� As persoas que teñan acreditada a situación
de V.X. nos termos establecidos no artigo 5
da Lei galega 11/2007, do 27 de xullo, para a
prevención e o tratamento integral da
violencia de xénero.

� Tamén poderán ser usuarias as persoas
dependentes ou ao cargo destas mulleres, 
facendo unha especial mención ás súas fillas
e fillos menores de idade.



1. Mediante procedementos protocolizados de derivación a
través de: igualdade.xunta.es:
a) Centros que compoñen a rede galega de información ás 
mulleres.
b) Centros da rede galega de acollemento.
c) Servizos sociais comunitarios e especializados de Galicia.
d) Centros de servizos sociais das diferentes comunidades 
autónomas. 

2. O acceso poderá producirse, con carácter excepcional, por
petición da muller vítima de violencia de xénero ou das súas
fillas e fillos.



O horario acomodarase á situación e 
necesidades da persoa usuaria ( tanto en días 

da semana, como en horas).



� CARBALLEIRA DE SAN LOURENZO S/N
SANTIAGO DE COMPOSTELA

� TFNO: 881995285
� FAX:881-995290
� CORREO: cri.igualdade@xunta.es



� CARÁCTER INTEGRAL

� PERSPECTIVA DE XÉNERO

� COORDINACIÓN E COOPERACIÓN

� IGUALDADE

� SOLIDARIEDADE



� Estratexia Nacional para a erradicación da 
violencia contra a muller 2013-2016 e do
� Plan de atención individualizada
� Profesional de referencia
� Coordinación interinstitucional

� VI Plan galego para a igualdade entre 
mulleres e homes
� Utilidade e Coherencia
� Coordinación e colaboración
� Do multidisciplinar ao interdisciplinar



� MULLERES ADULTAS

� MENORES
◦ Fillas e fillos das mulleres que sofren V.X.
◦ Nenas e adolescentes que sofren V.X.

� Intervención especializada en PERSOAS 
CUNHA ESPECIAL VULNERABILIDADE: CASOS 
DE  DOBRE VITIMIZACIÓN



� MULLERES CON DISCAPACIDADE
� MULLERES INMIGRANTES
� MULLERES PERTENCENTES A MINORÍAS
� MULLERES CON IDADES > 65 ANOS
� MULLERES ADOLESCENTES E PREADOLESCENTES
� MULLERES DE NUCLEOS RURAIS PEQUENOS
� MULLERES QUE SOFREN ALGUN TIPO DE ADICCIÓN



� ÁREAS DE INTERVENCIÓN
� Área de XÉNERO
� Área TERAPÉUTICA

� Emocional
� Competencial

� Área PSICOEDUCATIVA
� Área de SEGURIDADE

� Física
� Virtual

� Área de REDES DE APOIO
� Área FORMATIVA - LABORAL
� Área XURÍDICA - SOCIAL
� Área MATERNO-FILIAL 



� ÁREAS DE INTERVENCIÓN

� Área de XÉNERO
� Área TERAPEÚTICA
◦ Emocional
◦ Competencial

• Área PSICOEDUCATIVA
• Área FORMATIVA-OCUPACIONAL
• Área de SEGURIDADE

� Física
� Virtual



� Área de XÉNERO
� Área TERAPÉUTICA
◦ Emocional
◦ Competencial

� Área PSICOEDUCATIVA
� Área de SEGURIDADE
◦ Física
◦ Virtual

� Área de REDES DE APOIO
� Área FORMATIVA -

LABORAL
� Área XURÍDICA - SOCIAL
� Área MATERNO-FILIAL 

� Área de XÉNERO
� Área TERAPEÚTICA
◦ Emocional
◦ Competencial

� Área PSICOEDUCATIVA
� Área FORMATIVA-

OCUPACIONAL
� Área de SEGURIDADE
◦ Física
◦ Virtual



� Muller, axente de cambio, copartícipe na 
elaboración do Plan de Atención 
Individualizada-PAI.

� Órgano derivante, colaborador no deseño do 
PAI.

� Obxectivos consensuados, liñas de actuación 
a seguir, e órganos colaboradores



� No Centro ou en outros recursos escollidos.
� Individuais e grupais. ( Axente de cambios de seu, 

ou como modelos para outras mulleres)
� Duración. Segundo as necesidades ( aprox. Entre 

10 e 12 meses)
� Finalización:

� Por obtención dos obxectivos consensuados
� Decisión voluntaria da persoa usuaria
� Incumprimentos reiterado das actuacións sinaladas
� Imposibilidade para continuar coas actuacións (seg, méd, 

xur,..)



� Trala finalización das actuacións, comezará 
un período de seguimento, consensuado coa 
persoa usuaria, que durará ao redor de 24 
meses.

� Poderá ser telefónico, virtual ou presencial.



� OBRADOIRO DE ROLES ( ACTIVIDADES BÁSICAS, ACTIVIDADES INSTRUMENTRAIS E RELAXACIÓN 
-ATENCIÓN TEMPERÁ, SANDALA, ..) OBRADOIRO DE RUTINAS

� PROG. REINTEGRACIÓN Á COMUNIDADE ( VIVENDA, ADMINISTRACION ECONÓMICA, 
SEGURIDADE DENTRO E FORA DO FOGAR)

� PROG. OCIO E TEMPO DE LECER
� PROG. EDUCACIONAL DE XÉNERO( CONTOS, XOGOS, TEATRO, CINE, MUSICA )
� OBRADOIRO SEGURIDADE NA REDE ( GROOMING, SEXTING, SEXTORSION....)
� FORMACION DE REDES DE APOIO( 
� MEDIACIÓN CON FAMILIAS PROPIAS
� OBRADOIRO DE INDEPENDENCIA EMOCIONAL
� OBRADOIROS AFECTIVO SEXUAL
� OBRADOIRO DE RECONOCIMIENTO E MANEXO DE EMOCIÓNS
� OBRADOIRO DE RELAXACIÓN ( CROMOTERAPIA, MUSICOTERAPIA, MINDFULLNESS
� OBRADOIRO DE DUELO
� OBRADOIRO DE PREVENCIÓN DE RECAIDAS ( SINAIS)
� OBRADOIRO DE ESPELLO ( GRUPOS DE AUTOAPOIO)
� OBRADOIROS DE DESCONEXIÓN
� OBRADOIRO DE COIDADO PARA MULLERES EMBARAZADAS
� .....................................


