
MEMORIA XUSTIFICATIVA DO PROGRAMA/MEDIDA SUBVENCIONADA

PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN, INFORMACIÓN E DIFUSIÓN SOBRE IGUALDADE E PREVENCIÓN DA VIOLENCIA CONTRA AS MULLERES

(PROCEDEMENTO SI435C)

DATOS DA ENTIDADE LOCAL 

ENTIDADE LOCAL NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN

NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

EN CALIDADE DE

1. IDENTIFICACIÓN DA MEDIDA OU ACTUACIÓN QUE SE LEVOU A CABO

TIPO DE MEDIDA/ACTUACIÓN SEGUNDO AS ESTABLECIDAS NO ARTIGO 9.1 DA CONVOCATORIA

 Artigo  9.1.a):  Actividades  dirixidas  á  poboación  infantil  e  xuvenil  para  favorecer  a  coeducación  e  a  promoción  da  igualdade  de
oportunidades que fomenten a desaparición dos roles e estereotipos de xénero, a violencia sexual ou o uso adecuado e crítico da internet e
das novas tecnoloxías, especialmente na protección da privacidade e sobre os ciberdelitos (stalking, sexting, grooming, etc.), tanto no
ámbito educativo en colaboración cos centros educativos do concello como coas Anpas e coas familias.

 Artigo 9.1.b):  Actuacións de sensibilización e concienciación en materia de igualdade e/ou prevención e loita contra a violencia de
xénero  dirixidas  a  toda  a  cidadanía:  estudios,  campañas,  exposicións,  obradoiros  ou  calquera  outra  actividade  de  divulgación  e/ou
visibilización do papel das mulleres dirixidas a promover  cambios de valores na sociedade e no ámbito educativo e a potenciar a igualdade
de oportunidades entre mulleres e homes.

 Artigo 9.1.c): Campañas específicas dirixidas a nenas, nenos, adolescentes e mocidade, para que interioricen a igualdade como un valor
esencial para a convivencia entre mulleres e homes, utilizando preferentemente as tecnoloxías da información e da comunicación.

 Artigo 9.1.d):  Campañas de sensibilización e prevención da violencia de xénero dirixidas a toda a sociedade que se focalizen no
rexeitamento ao maltratador e que presenten exemplos de mulleres fortes e valentes, sen recorrer ao cliché de vítimas.

 Artigo 9.1.e): Campañas de sensibilización e prevención da violencia de xénero dirixidas especificamente ás mulleres máis vulnerables,
como as que viven no ámbito rural, as mulleres maiores ou ás que sofren algún tipo de discapacidade, entre outras.

 Artigo 9.1.f): Elaboración  de materiais, campañas, ou protocolos de actuación contra a violencia sexual, así como establecemento en
espazos públicos de puntos seguros e de información sobre a violencia sexual.

 Artigo  9.1.g):  Elaboración  e  difusión  de  materiais  con  información  sobre  a  violencia  machista  entre  as  mulleres  que  exercen  a
prostitución e os dereitos que as asisten.

2. OBXECTIVOS E RESULTADOS ACADADOS
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3. DESCRICIÓN DA MEDIDA/ACTUACIÓN QUE SE LEVOU A CABO

4. RELACIÓN DAS ACTUACIÓNS CONCRETAS QUE SE LEVARON A CABO

ACTUACIÓN PERÍODO DE DESENVOLVEMENTO
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5. MATERIAL QUE SE EDITOU: indicar o tipo de de material (cartelería, folletos, etc.) e tirada

6. PERFIL DAS PERSOAS QUE PARTICIPARON NA MEDIDA/ACTUACIÓN

7. MEDIOS MATERIAIS E PERSOAIS EMPREGADOS PARA LEVAR A CABO A MEDIDA OU ACTUACIÓN

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

LUGAR DATA
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