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MOCIDADE CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO 
 (proxecto de cooperación DCI-NSAED/2012/304-689) 

 
 
O PROXECTO E OS SEUS OBXECTIVOS 
 
A violencia de xénero está estreitamente ligada a un modelo cultural hexemónico baseado 
no machismo. A loita contra a violencia de xénero non pode prescindir das accións de 
apoio aos cambios culturais, sobre todo nos grupos de idades máis novas, polo que ten a 
que ver co enfoque de xénero e a sexualidade. O proxecto Mocidade contra a violencia de 
xénero proponse contribuír á redución da violencia de xénero a través da mellora dos 
coñecementos e competencias de grupos de mozos e mozas pertencentes a centros 
xuvenís, escolas de ensino medio e grupos xuvenís activos no seu territorio, sobre 
asuntos relacionados coa defensa dos dereitos humanos e o desenvolvemento.  

O obxectivo xeral do proxecto é o de incrementar a conciencia sobre a violencia de 
xénero da sociedade civil empezando polos mozos e mozas, a fin de non limitar o debate 
sobre os medios para combater a violencia só a pequenos grupos, co risco de auto-
referencialidade. Evitar a hexemonía, xeral ou parcial, e ampliar a discusión e as achegas 
sobre as mellores accións de sensibilización contra a violencia de xénero, é unha das 
premisas principais desta proposta. Outro elemento crave é mellorar as habilidades dos 
mozos e mozas para contribuír a fortalecer o protagonismo e as posibilidades deles e 
delas de influír na comunidade.  

 
En particular o proxecto proponse de lograr dous obxectivos específicos a fin de apoiar a 
prevención da violencia:  

1- Sensibilizar as/os mozos das escolas e de grupos informais, a través dun método 
de Peer Education (educación entre iguais) sobre modelos de masculinidade e 
discriminación de xénero  (ano 2013-2014), violencia contra as mulleres  (ano 
2014-2015), e violencia contra a persoas LGBT  (ano 2015-2016).  
A iniciativa consta de tres niveles sucesivos: sensibilización, educación, formación.  
 
O proceso consistirá nunha primeira fase de formación deseñada pola Xunta de 
Galicia para 10 persoas seleccionadas a través das asociacións xuvenís. Esas 
10 persoas formaranse como educadores/as contra a violencia de xénero e 
serán posteriormente os multiplicadores e difusores da campaña de sensibilización 
a través da formación que eles mesmos impartirán a outros mozos e mozas no 
ámbito educativo. 
 

2- Desenvolver campañas de sensibilización da opinión pública: actividades prácticas 
de co-planificación participativa dos socios e dos mozos e mozas.  
 
Desenvolveranse tres campañas específicas sobre: masculinidade positiva (ano 
2013); loita contra a violencia cara ás mulleres (ano 2014); loita contra a violencia 
cara ás persoas LGBT (ano 2015). As campañas serán planificadas polos mozos e 
mozas participantes no proxecto e difundiranse a través das canles de 
comunicación institucional dos países socios. As campañas serán divulgadas en 
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Italia, España e Romanía; a divulgación nos países extra-europeos será a cargo 
dos socios. En Brasil, dada a súa magnitude, o SESI proporcionará o apoio 
institucional para a divulgación das campañas a través de 3.000 oficinas locais.  

 
 
Ámbitos temáticos: 
 

1. «INCREMENTAR O PROTAGONISMO XUVENIL»: Fortalecemento dos 
coñecementos  e competencias da mocidade. 
O primeiro compoñente temático céntrase no fortalecemento das competencias 
dos/das xóvenes a través de cursos de capacitación sobre a Peer Education 
(educación entre iguais).  

 
2. «XÓVENES XUNTO CON XÓVENES»: Fortalecemento da educación formal e 

informal dos/das xóvenes das escolas e centros xuvenís a través de capacitacións 
entre pares (Peer Education). 

 
3. «A MOCIDADE E A SOCIEDADE»: Mellorar o diálogo e as oportunidades para a 

mocidade de influír nos procesos de toma de decisión e na conciencia cívica da súa 
comunidade. 

 
 
DURACIÓN DO PROXECTO:  
 
O proxecto ten unha duración de 36 meses, rematando en marzo de 2016. 
 
 
SOCIOS DO PROXECTO: 
 
 Città di Torino (Italia) 
 Città di Collegno (Italia) 
 Comune di Genova (Italia) 
 ISCOS Piemonte Ong (Italia) 
 Municipiul Baia Mare (Rumania) 
 Municipiul Bucuresti – Directia Generala de Asistenta Sociala (Rumania) 
 Asociatia Caritas Bucuresti (Rumania) 
 Xunta de Galicia (España) 
 FAMSI – Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (España) 
 Câmara Municipal da Praia (Cabo Verde) 
 Conselho Municipal de Maputo (Mozambique) 
 PRODES Ong (Mozambique) 
 Prefeitura Municipal de Fortaleza (Brasil) 
 Prefeitura Municipal de Várzea Paulista (Brasil) 
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RESUMO  DAS  ACCIÓNS: 
 

PRIMEIRA FASE 
 
1.1. Capacitación de 168 xóvenes europeos das entidades e asociacións xuvenís para a 
posterior formación nas escolas: modelos positivos de masculinidade, loita contra a 
violencia de xénero, respecto das persoas LGBT (Lesbianas, Gays, Bisexuais e 
Transexuais). 
 
 
1) Entre o 4° e el 10° mes do Proxecto, levaranse a cabo cursos (40 horas) sobre a 
masculinidade positiva e outros modelos de masculinidade. Especialistas no tema impartirán a 
formación co apoio de las asociacións involucradas na creación de modelos de masculinidade 
positiva. 
 
2) Entre o 14° e o 20° mes do Proxecto, os cursos (40 horas)  serán focalizados sobre a 
violencia contra as mulleres e a súa estrutura será a mesma que a dos anteriores cursos. 
Participarán as asociacións activas na loita contra esta lacra, casas de acollida e testemuñas 
directas que teñan sufrido violencia. 
 
3) Entre o 24° e o 30° mes do Proxecto, os cursos (40 horas)  tratarán da loita contra a 
discriminación cara as persoas LGBT. Tamén nesta ocasión participarán asociacións que 
traballan sobre  temas LGBT e testemuñas directas. 
 
Resultados: 168 xóvenes capacitados/as (10  xóvenes capacitados cada ano, en cada un dos 
7 territorios europeos socios: Torino, Collegno, Genova, Baia Mare, Bucarest, Andalucía, 
Galicia). 
 
 
SEGUNDA FASE: 
 
Encontros de sensibilización / educación / capacitación (SEF) en 252 clases das 
escolas secundarias europeas  
 
Os encontros nas escolas son a principal actividade á que se relacionan a maior parte das 
actuacións do proxecto. Os encontros de SEF (sensibilización, educación, capacitación) 
teñen como obxectivos: 

 Sensibilización: Sensibilización dos/das estudantes por parte dos 10 mozos e mozas 
formados na primeira fase, buscando involucrar do alumnado por medio de la 
produción de material de sensibilización e campañas.  

 Educación: tamén neste caso hai unha dobre función porque, tanto os estudantes, 
como os Peers, adquirirán unha conciencia sobre o seu papel activo e proactivo na 
comunidade. 

 Capacitación: Os e as estudantes adquirirán ferramentas de coñecemento sobre as 
tres temáticas: O primeiro ano sobre masculinidade positiva, o segundo sobre violencia 
contra as mulleres e o terceiro sobre a loita contra a discriminación cara as persoas 
LGBT. 
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En Galicia buscarase a participación de 10/12 centros educativos, aos que acudiran os  10 
mozos e mozas participante no proxecto (en grupos de 2 persoas a cada centro) e o obxectivo 
práctico  final dos talleres será o deseño e produción de produtos de comunicación (vídeos) 
feitos polas clases sobre o tema da campaña cada ano: o primeiro sobre masculinidade 
positiva e outros modelos de masculinidade, o segundo sobre violencia contra as mulleres e o 
terceiro sobre a loita contra a discriminación cara as persoas LGB. Estes vídeos van a 
contribuír á elaboración das campañas institucionais dentro do Proxecto, e serán divulgadas 
en todos os países participantes. 
 
 
Encontros de sensibilización / información / comparación (SIC) con grupos xuvenís 
nas cidades europeas socias. 
 
Nas actividades relacionadas co  segundo compoñente do proxecto «Xóvenes xunto a 
xóvenes» os Peer Educators europeos realizarán obradoiros con grupos xuvenís e 
asociacións do territorio. Estes  obradoiros terán o obxectivo de sensibilizar, informar 
compartir e comparar as actividades dirixidas á sensibilización. 
 
Están previstos 4 obradoiros por ano. 
 
Cada ano terá lugar unha  Conferencia Internacional na que participarán 2 dos xóvenes Peer 
Educators de cada unha das entidades socias (2 mozos/as galegos). 
 
A primeira Conferencia  será en maio de 2014 en Sevilla, sobre os novos modelos de 
masculinidade  
 
A segunda será en  2015 en Bucarest, sobre sobre a violencia contra as mulleres 
 
A terceira será en 2016 en Turín, sobre os dereitos das persoas LGBT ) 
 
 
TERCEIRA FASE: 
 
Encontros de sensibilización compartida e propostas (SCeP) con grupos de 
funcionarios/as, operadores privados e administradores públicos das cidades 
europeas socias  
 Estes encontros, relacionados co compoñente 3 del proxecto «Xóvenes e sociedade», están 
dirixidas a incrementar as posibilidades para os/as xóvenes, de influír nos procesos de toma de 
decisión e creación de políticas públicas. Por esta razón os e as xóvenes Peer Educators 
desenvolverán obradoiros con adultos (profesionais, funcionarios e funcionarias  públicos e 
operadores do sector), para compartir de forma igualitaria. 
 
Nos 7 territorios europeos (Collegno, Turin, Genova, Baia Mare, Bucarest, Andalucía e Galicia) 
organizaranse, cada ano, 2 obradoiros que serán impartidos por 2 xóvenes Peer Educators, 
como entrenadores, e contarán coa participación de todos os/as xóvenes Peers capacitados 
durante aquela fase.  
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Todos os gastos que se deriven das actuacións realizadas no marco do Proxecto  por 
parte dos mozos e mozas Peer Educators participantes serán sufragados polo 
Proxecto (participación na formación, desprazamentos a centros educativos, 
xuntanzas, viaxes etc.), de tal xeito que non comporte gasto algún para as persoas 
participantes. 
 
 
SELECCIÓN DAS MOZAS E MOZOS PARTICIPANTES  (10 Peer Educators) 
 
Definición dos criterios de selección dos e das xóvenes Peer Educators. 
Os criterios de selección incluirán, ademais da idade (entre os 20 e os 29 anos), os seguintes: 

 Participar en actividades sociais e de voluntariado dentro de asociacións e grupos 
xuvenís en Galicia. 

 Curriculum vitae. 
 Interese específico sobre o tema. 
 Competencias linguísticas: Inglés 
 Habilidades sociais. 

 
Serán seleccionados 10 mozos e mozas, e a selección poderá efectuarse ao principio de 
cada unha das 3 fases do proxecto. As mozas e mozos capacitados nas anteriores fases 
poderán participar novamente nas seleccións, de tal xeito  que será posible completar a 
capacitación proposta ao longo dos 3 anos do proxecto, adquirindo competencias e 
experiencias profesionalizantes. 
 
Os mozos e as mozas que desexen participar na selección de Peer Educartors deberán ser 
propostos polas asociacións xuvenís das que formen parte, ter entre 20 e 29 anos, e 
acompañar a seguinte documentación: 
 

- Proposta do/da Presidente ou Secretario/a da Asociación (segundo Modelo que 
figura a continuación). 

- Curriculum vitae. 
- Breve resumo escrito do seu interese específico sobre o Proxecto (máximo 1 carilla) 
- Acreditación da súa competencia lingüística en Inglés  

 
As solicitudes especificarán no título "Mocidade contra a VdX" e faranse chegar : 

Vía correo electrónico a: vx.igualdade@xunta.es 

Vía fax a: 981-541919 

Directamente ou a través do correo ordinario a: 
 Secretaría Xeral da Igualdade 
 Subdirección xeral para o Tratamento da Violencia de Xénero 
 Edif. Advo. San Lázaro s/n, 15781 Santiago de Compostela. 
 
 
A data límite para a recepción de solicitudes será o 22 de setembro de 2013 
  

mailto:vx.igualdade@xunta.es
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MODELO PROPOSTA PARTICIPACIÓN NO PROXECTO DE COOPERACIÓN 

 
MOCIDADE CONTRA  A VIOLENCIA DE XÉNERO 

 
 
D./Dna. _____________________________________________________________ 
 
CON NIF _____________                  PRESIDENTE/A                     SECRETARIO/A  DA   
 
ASOCIACIÓN ________________________________________________________ 
 
 
 
Propón á/ás persoa/s que se relacionan a continuación como participante/s na selección de 
Peer Educartors dentro do Proxecto de Cooperación Mocidade contra a Violencia de 
Xénero, no que participa a Xunta de Galicia: 
 
 
 
1.- Nome ......................................................................................... NIF............................ 
 
2.- Nome ......................................................................................... NIF............................ 
 
3.- Nome ......................................................................................... NIF............................ 
 
4.- Nome ......................................................................................... NIF............................ 
 
5.- Nome ......................................................................................... NIF............................ 
 
 
 
 
 
 
En ______________________, a ___ de ___________________ de 2013 
 
ASINADO: 


