Parceiros do projecto
ATADES. Associação Tutelar Aragonesa para a Deficiência
Intelectual
A ATADES é uma entidade privada, destinada a assistir e guardar pessoas com
deficiências intelectuais ao longo do seu ciclo de vida. Tem liderado a deficiência
intelectual em Aragons desde 1962. Temos um centro de cuidados precoces, centros
de educação especial, residências, habitação protegida, centros de dia, oficinas
ocupacionais, centros de emprego especial, e um clube de lazer e tempo livre.

Protecção contra abusos às vítimas
com deficiências intelectuais
O que é ATHENA Begin? A quem é dirigido?
Este projecto aborda a vulnerabilidade das pessoas com deficiência para se tornarem
vítimas de abuso. Em particular, a violência doméstica e a violência baseada no género
(DV/G-BV). Oferecer recursos e ferramentas a profissionais que prestam assistência a
mulheres com deficiências intelectuais vítimas de violência doméstica, e capacitar as
próprias vítimas para melhorar a sua qualidade de vida através do desenvolvimento das
suas competências e capacidades.
Isto precisa de abordar a situação para identificar realidades ocultas, para enfrentar o
problema de forma profissional e eficaz, e para minimizar qualquer vitimização secundária
que estas pessoas possam sofrer durante o processo. Actividades: Desenvolvimento do
conteúdo; formação de profissionais envolvidos no cuidado das vítimas de DV/G-BV;
conteúdo para a prevenção; directrizes para diferentes acções; implementação de um
novo método de formação para profissionais; numerosas oficinas de prevenção dirigidas a
pessoas com deficiências que possam estar em risco de sofrer DV/G-B V .
Beneficiários directos e indirectos do projecto: Mulheres e homens com deficiências
intelectuais: 2800; Profissionais (cuidados de saúde, psicólogos, assistentes sociais,
juristas, agentes policiais, prestadores de cuidados): 600; Outros (decisores políticos e
público em geral): 7140.

Fundação A LA PAR
A Fundação A LA PAR é uma organização sem fins lucrativos com mais de 70 anos
de experiência, foi fundada em 1948. Desde então, trabalha para a participação e
inclusão de pessoas com deficiências intelectuais na sociedade. Tornou-se uma
organização de referência na sua área e goza de grande prestígio. A organização
tenta desenvolver serviços que satisfaçam as principais necessidades das pessoas
com deficiência intelectual no seu desenvolvimento, desta forma todos os dias,
serve mais de 1100 pessoas com esta condição.

UMAR. União alternativa de mulheres e associação de resposta
UMAR, Alternative Women's Union and Response is an NGO created on September
12, 1976. It has been represented in the Advisory Board of CIDM (Commission for
Equality and Women's Rights) since 1977. PRA TI - Porto is one of UMAR's
Monitoring Centers for Women Victims of Violence.

EDRA. Actividades Cooperativas Sociais para Grupos Vulneráveis
A organização 'Social Cooperative Activities for Vulnerable Groups - EDRA'
(Abreviatura: K.S.D.E.O. "EDRA") é uma Organização Sem Fins Lucrativos Cooperativa Social, que opera nos domínios da saúde mental e do atraso mental
desde 2001, com o objectivo de promover a saúde mental, defender os direitos dos
grupos vulneráveis e sensibilizar para as questões relativas à saúde mental".

Universidade do Porto
A Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação (FPCEUP) iniciou a sua
actividade em 1980 e é um ponto de referência na formação e investigação nestas
áreas, oferecendo programas de graduação e pós-graduação de alta qualidade, em
dois departamentos, Nos últimos anos, FPCEUP participou (tanto como coordenador
como como participante) em mais de 80 projectos de investigação e formação
financiados, provando ser uma investigação especializada relevante.

Ferramentas, materiais e recursos
Durante o desenvolvimento do projecto ATHENA BEGIN, serão
elaborados os seguintes materiais:
Elaboração de materiais de formação para melhorar as competências dos
profissionais para a protecção e apoio às mulheres com deficiências
intelectuais; - Formação de profissionais: Manual, sobre prevenção e
sensibilização de DV/G-BV , para profissionais que trabalham com pessoas
com deficiência mental.

www.atades.com
C/ Octavio de Toledo, 2; 50007 - Zaragoza (España)
(+34) 976 235 010
uavdi@atades.org

Organização de seminários de prevenção para pessoas com ID.
Elaboração de um Guia com recomendações sobre cuidados para mulheres com
deficiência, vítimas de DV/G-BV, a ser incluído nos protocolos de acção já
estabelecidos pelas autoridades relevantes no campo de DV/G-BV.
Elaboração de produtos a serem desenvolvidos: Investigação: Relatórios de
análise das necessidades e documento de estado da arte Ferramentas e
recursos: Material de formação, manual, directrizes e breve folheto,material de
divulgação, web, boletim informativo...

www.up.pt
Praça de Gomes Teixeira 4099-002 Porto (Portugal)
(+351) 220 408 000
up@up.pt

Contacto

www.umarfeminismos.org
Rua da Cozinha Económica, Bloco D 30 M-N, 1300-149 Lisboa (Portugal)
(+351) 218 873 005
umar.sede@sapo.pt

www.alapar.org
C/ del Monasterio de Las Huelgas, 15; 28049- Madrid
(España)
(+34) 91 735 57 90
informacion@alapar.org

www.edra-coop.gr
Αισχύλου 5-7, Περιστέρι, 2134, Αθήνα
(+30) 210 591 38 26
nfo@edra-coop.gr
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