Memòria d’Activitats i Econòmica 2016

Hèlia, Associació de suport a les dones que pateixen violència de gènere

Presentació
Enguany, estem seguint els eixos marcats en el nostre pla estratègic 20162018. Els reptes que volem assolit són agosarats. Per això posem totes les
nostres energies i així està sent possible el camí per aconseguir-los.
En el camp de la incidència continuarem reclamant uns recursos adients i
col·laborant per fer-los eficients i eficaços.
Una reivindicació estrella és la formació. És constant des de tots els àmbits
de les Associacions que lluitem pels Drets de les Dones, l’exigència de la
formació als i les professionals que atenen a dones que passen per processos
de violència masclista o que estan en llocs on és possible detectar-la o que
han de fer prevenció sensibilitzant a la ciutadania. Aquest pilar tant important
no està sent assumit en tota la dimensió que es necessita.
Encara xoquem amb la barrera de que, en la judicatura, en serveis socials,
en salut, etc etc, sembla que no es necessària la formació especialitzada per
atendre a dones o per fer polítiques adients des de les institucions de manera
transversal a tots els departaments.
Per exemple, el funcionariat hi ha algunes àrees especialitzades. A ningú se
li acut que per fer un pont no es necessiti un enginyer i que qualsevol altre
categoria pugui fer-lo. En canvi per les polítiques públiques per dones estem
exigint especialització en gènere, en igualtat, en violència, però sembla que
nol faci falta. En el mateix ICD, s’estan acomiadant de les expertes en gènere
que no són funcionaries però que fa més de quinze anys que estan portant
aquestes àrees, i es substitueixen per persones que poden ser molt bones
tècniques generals, coneixedores de l’administració però que no han fet
aquesta especialitat ni en tenen experiència.
Aquest mateix esquema conforma un model d’atenció i prevenció de la
violència masclista en el nostre país que hem de canviar entre totes les
persones que intervenim en els circuits i en el teixit associatiu, i per suposat
en col·laboració i compromís per part de l’Administració pública.
2
Web: www.heliadones.org Correu-e: helia@heliadones.org NIF: G-64813595

Hèlia, Associació de suport a les dones que pateixen violència de gènere
Entenem que el model d’atenció ha de ser d’empoderament de les dones,
desterrant els models assistencials, en els que continuen enquistats els
estereotips, els mites i la imposició i revictimització a les dones que fan el pas
de sortir del engranatge de la violència.
A nivell de l’Estat celebrem els passos cap un Pacte contra la violència de
gènere que s’està concretant a la subcomissió creada ad hoc en el Congreso
de los Diputados. Esperem que doni fruits cap una concreció material de
posar-nos al dia en el compliment dels acords a nivell internacional, la
Convenció CEDAW i el Conveni d’Istanbul, així com de dotar a les lleis i
mesures d’uns pressupostos per poder dur-les a terme.
En el mateix camí el nostre Parlament de Catalunya i el govern han aprovat
desenvolupar les diverses lleis, la d’igualtat 17/2015 i la de violència
masclista 5/2008 i ho han reforçat en unes quantes mocions que esperem
que acabin a bon port.
Per el que ens pertoca nosaltres hem posat totes les nostres energies per
millorar les àrees en que ens comprometem donar suport a les dones que
acollim i a les seves filles i fills.
Estem contentes amb el Premi de Bona Pràctica que en el mes de juny ens
han atorgat per la participació comunitària en la Jornada PIAD’s 2016 de
l’ajuntament de Barcelona per el nostre projecte VEÏNES X VEÏNES. Va en
consonància amb la dedicació a les 73 dones ateses i acompanyades amb
aquest programa.
Hem aconseguit durant tot l’any una formació continuada i consolidada a les
nostres voluntàries i a la resta de teixit social i professional sobre violència
masclista, per un canvi cultural per una societat lliure de violència vers les
dones, amb una participació de més de 260 persones.
La comunicació, gran assignatura pendent de moltes entitats, ha començat
el seu camí decidit. La renovació de la WEB per ser més entenedora, més
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informadora, més transparent; el facebook i el twuiter com eines de la xarxa
social han estat activades arribant a un increment de un 300% respecte anys
anteriors.
S’està assolint una molt bona relació entre l’equip de professionals d’Hèlia i
l’equip de voluntàries. La consolidació de totes les persones que hi participen
és el més gran actiu per poder aconseguint els nostres objectius
d’acompanyament integral a les dones.
Per l’any 2017 fem el compromís d’avançar amb poder tenir un equip més
ampli, tant en el camp de l’atenció, prevenció i sensibilització, com en
Cooperació, on veiem un motor essencial de intercanvi d’idees i experiències.
Montserrat Vilà Planas
Directora de l’Associació Hèlia

Qui som
Hèlia és una associació sense ànim de lucre formada l'any 2008 per un equip
de professionals i voluntàries que oferim suport integral a dones que han
patit processos de violència masclista fins aconseguir la plena reparació i
recuperació del mal sofert, utilitzant la recerca contínua de les necessitats
de les dones afectades i llurs fills i filles; treballant en xarxa i generant
projectes d’intervenció i millora en l’àmbit de violència masclista.

Missió
Promoure un canvi en la societat patriarcal imperant, cap un món lliure de
violència vers les dones i sense subordinacions culturals i socials entre dones
i homes. Lluitant pels drets reals i efectius de les dones, pel canvi cultural,
per l'educació en la igualtat d’oportunitats, sense estereotips sexistes i
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androcèntrics, ni actituds discriminatòries, respectant la identitat i el
desenvolupament únic de cadascuna.

Valors
✓

Solidaritat amb les dones que pateixen violència i per la seva defensa i
recuperació.

✓

Col·laboració amb les defensores dels drets de les dones i contra la
violència masclista.

✓

Canviar l’estructura patriarcal de la societat per una societat amb igualtat
real i efectiva dels drets per les dones lliures de violència masclista.

✓

La lluita pels drets de les dones dins la legislació mundial pels Drets
Humans.

✓

Respecte a la diversitat personal i cultural. Les dones som persones i
agents actius en la construcció del món.

No volem ni hem de ser

tutelades ni per l’Estat ni per els homes. Som autònomes i amb ple dret
de participar en els processos de construcció de les polítiques que fan
rodar el món.
✓

Diàleg i cooperació. Considerem com a mínims els acords de la IV
Conferència Mundial de Dones de Beijing al 1995, amb els 12 punts
acordats a la Plataforma d’Acció, que malauradament encara no estan
vigents en els 189 països que els varen signar i que no són vinculants a
Nacions Unides.

✓

Treballar en xarxa amb totes aquelles associacions i entitats de dones
que compartim els mateixos objectius i sempre a favor de aconseguir
avantatges i donar suport a les dones que pateixen violència.

✓

La qualitat, coherència i responsabilitat, en tots els nostres projectes.

Objectiu general
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Promoure programes de sensibilització, de prevenció, d'atenció, de foment
del voluntariat i la participació ciutadana i programes de lluites i solidaritat
internacional, per aconseguir l’eradicació de la violència masclista.
Crear espais i eines per a la recuperació i la millora del benestar de les dones
en processos de violència de gènere.

Objectius específics
✓

Creació d’espais i eines per a la recuperació i la millora del benestar de
les dones víctimes i supervivents d'un procés de violència de gènere.

✓

Crear programes per pal·liar els efectes en les filles i fills testimonis del
maltractament.

✓

Oferir un espai adequat per compartir experiències i donar testimoniatge.

✓

Investigar la situació actual sobre el acompliment de la llei i els serveis
que s’estan oferint tant públics com privats.

✓

Detectar les necessitats de les dones que pateixen violència, i crear
projectes determinats per donar solucions.

✓

Coordinar-nos amb les altres entitats que atenen dones, per compartir
serveis i informació.

✓

Orientar, informar, derivar i acompanyar a les dones sobre els recursos
de la xarxa social que les poden beneficiar.

✓

Impulsar i participar en el circuit d’atenció dels diferents ens socials
d’atenció, policia, salut, educació, punts d’atenció.

✓

Crear una xarxa de voluntariat social per donar suport a les dones que
pateixen violència masclista.

✓

Potenciar i intercanviar experiències a nivell estatal i europeu, amb la
cooperació internacional.

✓ Donar suport i servei a les entitats que treballen en contra de les
violències de gènere.

Balanç de gestió
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Us presentem aquí tots els projectes que enguany hem portat a terme i els
que hem començat per continuar en el 2017.
Tots van en la perspectiva d’aconseguir un món on les dones puguin viure en
plena llibertat i sense violència masclista, de ben segur serà un món millor
per tothom, més solidari entre les persones.
Projectes presentats i en desenvolupament:

Àrea d’atenció i prevenció
AIDA (Abordatge Integral per les Dones i el seu Apoderament):
detecció i atenció de dones en situació de violència masclista, treballant en
xarxa per l’apoderament i la recuperació de les dones de forma integral.
Col·labora:

Advocades

Assessores.

Finançadors:

Ajuntament

BCN,

Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona.

Veïnes x Veïnes: és una xarxa comunitària formada per grups de dones
professionals i voluntàries que actuen com agents actives per aconseguir
barris lliures de violència vers les dones. El projecte impulsa formar i
coordinar grups de dones a cada barri que tinguin l’objectiu de sensibilitzar
el veïnatge i

alhora acompanyar les seves veïnes en el seu procés de

recuperació després d'haver viscut un procés de violència masclista.
Finançadors: Ajuntament BCN, Generalitat de Catalunya, Obra social La
Caixa.

Barcelona Dona: ofereix un espai i unes activitats lúdic-terapèutiques que
permet a les dones supervivents de la violència masclista, tornar a adquirir
la xarxa social que els ’hi doni forces per anar recuperant o reconstruint un
entorn segur, respectuós i solidari pel seu nou projecte de vida. Col·labora:
Xarxa Dos Deu Finançadors: Ajuntament BCN, Obra social La Caixa.
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Apodera’t: Projecte de sensibilització, prevenció, detecció i atenció de les
relacions abusives en l’entorn digital, i la promoció de relacions respectuoses
2.0 a la ciutat de Barcelona, mitjançant la creació d’una web aplicació.
Col·labora: Associació Matriu. Finançadors: Ajuntament BCN, Barcelona
Solidària. Execució: 2015-2016
AAIRE (Accions per una Adolescència i Infantesa

Resilient i

Empoderada): recurs pràctic per a l’abordatge de les situacions de violència
masclista en relació als fills i filles, amb l’objectiu de pal·liar els seus efectes
i incidir en la seva recuperació integral. Finançadors: Ajuntament BCN.
És de Justícia: facilitar a dones amb una situació econòmica precària
assistència lletrada especialitzada, garantint informació, atenció i defensa
jurídica en tots els procediments judicials vinculats i/o derivats de la violència
masclista. Col·labora: Advocades Assessores. Finançadors: Ajuntament BCN.
AMPATITZA contra les violències masclistes: prevenir i sensibilitzar, així
com transformar en agents actius de canvi la ciutadania i específicament les
associacions de mares i pares d'alumnes (AMPA). L’objectiu fonamental és
assessorar i capacitar aquests agents educatius en agents de detecció precoç
i de correcta intervenció en el cas de trobar-se amb un cas de violència
proper. Col·labora: Associacions de mares i pares del districte Eixample.
Finançadors: Ajuntament BCN
Enxarxa't: augmentar la base social de l'entitat Hèlia Dones, considerant
com a base essencial de implicació i suport social a persones associades,
voluntàries, i col·laboradores. Finançadors: Ajuntament BCN

Àrea de cooperació
L’emprenedoria com a eina de resiliència davant el dol causat
per la ocupació israeliana a les dones palestines: l’objectiu és
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promoure les capacitats i oportunitats de les dones en situació de dol
traumàtic de la ciutat de Nablus per a l’exercici efectiu al dret d’un nou
projecte de vida des d’una perspectiva residien. Finançadors: Ajuntament
BCN, Barcelona Solidària. Execució: 2015-2016

Millora i foment entre les dones de Cisjordània del seu accés a
la salut sexual i reproductiva: El projecte pretén millorar i fomentar la
salut sexual i reproductiva de les dones palestines de Cisjordània, amb dos
objectius: contribuir a l’enfortiment de la capacitat d’actuació de l’equip mèdic
de la contrapart, i a donar recursos d’apoderament a les dones palestines.
Finançadors: ACCD Agència Catalana de Cooperació i Desenvolupament.
Execució: 2015-2016

Àrea de sensibilització i incidència
Concentracions: per apropar la lluita a la ciutadania i donar visibilitat a la
violència masclista, ens concentrem al carrer de manera periòdica. En
aquestes concentracions, les entitats i la ciutadania dels barris, col·laboren
en l’organització de l’acte, i d’aquesta manera teixim una xarxa social
sensibilitzada contra la violència. El tercer dilluns de cada mes, ens
concentrem a la Plaça Sant Jaume de Barcelona per retre homenatge a
totes les dones que dia rere dia, pateixen violència masclista, i mantenim un
minut de silenci per les dones assassinades cada mes a l’estat.
PLATAFORMA UNITÀRIA CONTRA LES VIOLÈNCIES DE GÈNERE.
Participem i col·laborem en tres àrees:

Fòrum contra les violències de gènere. Participem activament en
l'organització des del Grup de Treball de la Plataforma Unitària Contra les
Violències de Gènere Són unes jornades en les que hi participem des de fa 9
anys, al mes de novembre, en les que es crea un espai de participació, reflexió
i aprenentatge, amb l’objectiu de generar una reflexió crítica al voltant de
diversos espais socialitzadors o expressions culturals, com el cinema, la
premsa o la música. El Fòrum està obert a tota la ciutadania.
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Trenquem el silenci: prevenció a través de tallers i xerrades a centres
educatius a través d’aquest projecte de la Plataforma Unitària Contra les
Violències de Gènere.

Programa de voluntariat: Coordinem el programa donant formació a les
voluntàries i participant en el pla global.
PUNTS D’INFORMACIÓ A LES DONES DE BARCELONA (PIAD’s)
Col·laboració

amb

les

professionals

que

dirigeixen

el

PIAD

en

l’acompanyament a les dones usuàries.
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I VEÏNES SAGRADA FAMÍLIA
Amb el projecte VEÏNES x VEÏNES. Programa de sensibilització entre les
veïnes del barri. Diverses xerrades i acompanyaments.
ADVOCADES ASSESSORES
Col·laboració en el programa AIDA (Abordatge Integral per les Dones i el seu
Apoderament) i en el programa És de Justícia.
ASSOCIACIÓ MATRIU
Conveni de col·laboració en el projecte “Appodera’t”, en la presentació i
desenvolupament d’una aplicació per prevenir la violència masclista.
CONSELL DE DONES DE CATALUNYA
Participació activa en els plenaris del Consell.
CONSELL DE DONES DE BARCELONA
Participació activa en els plenaris del Consell.

Participacions varies:
Presentació dels nostres projectes a les diferents institucions de Barcelona i
Catalunya: als Punts d'Informació a les Dones i a la regidoria de les dones de
l'Ajuntament de Barcelona, a l'Institut Català de les Dones. A les entitats que
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fan atenció directa a dones dins del circuit del protocol Marc aprovat per la
Generalitat de Catalunya.
Activitats principals:
Concentració a la Plaça Sant Jaume cada tercer dilluns hem participat al
Homenatge a les dones assassinades, convocada per la Plataforma Unitària
Contra les Violències de Gènere.
Col·laboració amb el Punt d’Informació a les dones de l’Eixample i a la
Comissió de Dones del barri de la Sagrada Família.
Participació a en el programa Trenquem el Silenci de la Plataforma contra les
violències de gènere.
Participació en el jurat de la 16a edició de Relats Curts. Premi 8 de març del
Centre Cívic Sagrada Família.
Cicle de xerrades a l’Espai 210 contra la violència a les dones.
Organització en el marc de la Festa Major del barri:
“Homenatge a les dones assassinades”. Trenquem el silenci. Coreografia de
les Dones de Blanc. Espai Infantil.
Participació amb tallers i taules rodones al XII Fòrum contra les violències de
gènere, al mes de novembre a l’Espai Francesca Bonnemaison.
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MEMÒRIA ECONÒMICA

Balanç Provisional 2016 ASSOCIACIÓ HÈLIA
INGRESSOS
Fons Propis
Quotes
Tallers impartits
Generalitat Catalunya
ICD
Benestar i Família
Acció
Immigració
Diputació de Barcelona
Ajuntament de Barcelona
Ciutat

6.540,00 €
950,00 €
5.590,00 €
9.240 €
4.130,00 €
2.010,00 €
2.200,00 €
900,00 €
3.585,68 €
21.300,00 €
21.300,00 €

COOPERACIÓ
Barcelona Solidària
Empreneduria Nablus
APPODERAT

49.971,39 €
24.886,41 €

74.857,80 €

ACCD
HWC salut sexual
HWC salut sexual
Obra social La Caixa

22.400,00 €
37.417,60 €
22.540,00 €

59.817,60 €
22.540,00 €

197.881,08 €

TOTAL
DESPESES
Despeses pròpies d'activitats diverses
Recursos Humans
61.902,71 €
Diversos
17.420,97 €

109.001,08 €
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Telèfon
Talleristes,
Conferenciants
Gestoria

897,92 €
27.744,93 €
1.034,55 €
88.880,00 €

Cooperació remeses

197.881,08 €

TOTAL

- €

INGRESSOS-DESPESES

ÀMBIT INSTITUCIONAL
Rebem suport de:
Ajuntament de Barcelona
Generalitat de Catalunya
Diputació de Barcelona
Obra social La Caixa
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Balanç Definitiu 2016

Barcelona abril 2017
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