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SEGONA FORMACIÓ – SUPORT A LA PRESA DE DECISIONS I
SEXOAFECTIVITAT
Entre març i abril, els socis del projecte STC van impartir una segona formació a
professionals de les organitzacions THEOTOKOS, ARCIL i ASTRES com a part de la
segona fase d’activitats d’aprenentatge, ensenyament i formació (AEF) previstes en el
projecte. La formació va estar centrada en el suport a la presa de decisions en l’àmbit
de la sexo afectivitat a les persones amb discapacitat intel·lectual i/o problemes de
salut mental. Les diferents sessions es van impartir online degut a la COVID-19
Mentre
que
les
activitats
de
les
formacions anteriors en van centrar en el
procés del suport a la presa de decisions,
aquesta formació es va focalitzar en la
sexo afectivitat. Algunes de les sessions,
per exemple, es van centrar en l’abús
sexual i la salvaguarda, o es van dedicar a
desmentir mites i conceptes erronis de les
persones amb discapacitat i la seva
sexualitat.
Les sessions de formació també van tenir
una vessant pràctica que va permetre a
les
persones
participants
compartir
presentacions i exercicis que havien
preparat prèviament. Això els va permetre
explicar com planificarien i promourien el
suport a la presa de decisions en l’àmbit
de la sexo afectivitat en els seus serveis i
entitats.

PROPERS PASSOS?

La reacció general, tant de les persones
que hi van participar com la de les
persones formadores, va ser positiva. Si bé
les persones participants van considerar
interessant desconstruir els seus prejudicis,
també van comprendre la importància de
diversificar i personalitzar el suport que
ofereixen a les persones amb discapacitat,
posant èmfasi en el dret a decidir de les
persones amb discapacitat en qualsevol
àmbit i en concret en el de la sexo
afectivitat.
Els i les formadores van mostrar molta
satisfacció amb l’alt nivell de compromís
de les persones participants, tot i
reconèixer el repte que suposa impartir
una formació online. La sexo afectivitat en
sí és un tema difícil d’abordar i pot fer que
algunes persones professionals de suport
es
trobin
incòmodes
al
tractar-lo,
especialment de forma virtual.

Ara que la formació ha acabat, les persones
participants han tornat als seus serveis i estan
impartint la formació i coneixements adquirits a
altres professionals de l’entitat. S’estan duent a
terme activitats de formació local que seguiran
durant l’estiu.
A més, totes les entitats participants del projecte
estan treballant per finalitzar la guia de suport a
la presa de decisions a les persones amb
discapacitat en l’àmbit de la sexo afectivitat.
També han començat a crear una guia/manual
base
com
a
eina
de
conscienciació
i
sensibilització que serà accessible per les
persones amb discapacitat intel·lectual i/o
malaltia mental.
Si vols seguir informat/da, estigues atent a les
nostres properes actualitzacions.

ELS SOCIS DEL PROJECTE
El consorci està format per proveïdors de
serveis:
Fundació
Astres
(Espanya)
i
coordinador del projecte, ARCIL (Portugal) i
Theotokos (Grècia) així com socis més
tècnics: SCT (Regne Unit) rresponsable de les
activitats de formació de personal i EASPD
(Bèlgica) en representació dels proveïdors de
serveis.
Seguiu els enllaços per a ser redirigits a la
pàgina web dels socis i conèixer més sobre
ells.
Per a més informació, podeu contactar amb
el coordinador del projecte, Fundació Astres,
a través del següent correu electrònic
idea@plataformaeducativa.org

