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A Xunta pon en marcha de maneira pioneira en España o servizo de quenda de garda psicolóxica para as mulleres vítimas de viol
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A Xunta pon en marcha de mane¡ra
pioneira en España o servizo de quenda
de garda psicolóxica para as mulleres
vítimas de violencia de xénero e os seus
fillos e fillas menores
atJ,11l)".1ir ti
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A secretaria xeral da lgualdade, Susana López Abella asinou hoxe o conven¡o de colaboración coa decana do
Colexio Oficial de Psicoloxía, Rosa Álvarez. Todas as mulleres que sofran violencia de xénero e os seus fillos
e filla sterán atención de carácter ¡nmediata nos momentos poster¡ores á agresión ou situación violenta. O
procedemento de activación comezará cunha chamada ao Teléfond de lnformación ás Mulleres, que porase en
contacto coa persoa da quenda de garda correspondente para garantir a presenza ¡nmêdiata dun psicólogo
ou ps¡cóloga no lugar s¡nalado polas forzas e corpos de segur¡dade...

contacto coa persoa da quenda de

garda

correspondente para garant¡r a presenza inmediata
dunha psicóloga ou psìcólogo no lugar sinalado polas
forzas e corpos de seguridade.
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O servizo de quenda de garda psicolóxica especializada
e permanente para mulleres e os seús fillos e fi¡las
menorôs que sofren violencia de xénero ten como
obxectivo, deteclar as necesidades psicolóxicas da
persoa en situación de violencia de xénero e facilitar a
súa cobertura, previr a posrbilidade de vit¡mización

$

a coordinación co resto de
operadores que estean a inlervir na s¡luac¡ón concreta e
facilitarlle información sobre os recursos e itine¡arios de
axuda a dispos¡ción das vítimas de violencia de xénero
na nosa comunidade.
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A secretar¡a xeral da lgualdade, Susana López Abella e
a decana do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia,
Rosa Álvarez as¡naron o convenio de colaboración para
poñer en marcha, de maneira pioneira en España, un

xénero e os seus fillos e iillas menores de idade.

Susana López Abella ¡ndicou que esta é unha clas
medidas que a Xunta vai desenvolver ao abeiro do
Pâcto de Estado cont¡"a a Violencia de Xénero, tal e
como ad¡antara o vicepresidente da Xunta na

A secretaria xeral da lgualdade explicou que a atención
psicolóx¡ca terá carácter inmediato e prestarase a

o ano que vén. O convenjo hoxe contempla unha das
medidas aprobadas no Pâcto de Estado, como é a

servizo de garda psicolóxica especializada

e

permanente para as mulleres que sofren v¡olencia de

presentación dos orzamentos do seu depaftamenlo para

requirimento das forzas e corpos de segur¡dade en todos

os

part¡dos xudiciais galegos. O procedemento
activacíón comezara cunha chamada ao Teléfono
lnformación ás Mulleres, 900 40O 273, operativo as
horas dos J65 dtas do ano. que á súa vez porase
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necesidade de establecer un sistema de
e de axuda na toma de decisións á

de

acompañamento

de
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a súa desprotección e garantir o dereito á

en

mulleres vítimas da violencia de xénero, co fin de evitar
asistenc¡a
socia¡ inteqral.

,

Normas de Participación
Estâ es la opinión de Ios
lectores. no la nuestra.

Email (No se publica)

Nos reservanros el derecho a
eliminar los conrentarios
inapropiados.

Nombre

La participación implioa que ha
leído y acepta las Nornlas de
Participación y PolÍlica de
Privacidad
Normas de Participación
Polílica de Privacidad

http://elnoticierodearteixo.com

lnotl34799la-xunta-pon-en-marcha-de-maneira-pioneira-en-espana-o-servizo-de-quenda-de-garda-psicoloxica-par.

.

.

112

