Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles

PLA LOCAL D’IGUALTAT

Presentació
Aquest pla és una eina molt valuosa de planificació que ajudarà a definir les línies
de treball de la Regidoria de Dona i Igualtat durant el 2014-2015. Alhora és marc
conceptual i guia d’implementació de les actuacions que s’han de definir per assolir
els objectius d’acció i , és també, el resum del procés de reflexió que va començar al
2012 i que plasma la política social que es vol portar a terme en aquesta àrea i
organitza i defineix la metodologia de treball a aplicar.

Objectiu
Accions que contribueixen a eradicar en el nostre municipi qualsevol forma de
discriminació, respectant la diversitat i la pluralitat i considerar que no hi ha raó que
justifiqui discriminacions de gènere ni exclusió de cap persona per aquestes
mateixes raons.

Diagnosi
L’anàlisi es realitzarà des de diverses perspectives com:

a) L'anàlisi objectiu de la realitat (a partir de la informació quantitativa existent en
fonts secundàries derivades dels avenços aconseguits en els últims anys de
treball amb l’associació de dones del municipi.
b) Anàlisis aportats per la regidoria de Dona i Igualtat en els dos darrers anys.
c) Anàlisis de les dades aportades per la Regidoria de Serveis Socials
etc.
d) Anàlisi de l'entorn (oportunitats/amenaces) i de l'àmbit intern
(fortaleses/debilitats)
e) Es durà a terme un procés de participació social
mitjançant grups
participatius i consultes a persones expertes amb la finalitat de determinar i
conèixer des dels propis agents (centres educatius, associacions, famílies,
institucions, entitats locals, etc.) la seva visió sobre el present i el futur de la
igualtat .
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Els 7 eixos d'actuació estratègics són
1. Cultura institucional de gènere
Procés de canvi per a la implantació de la transversalitat de gènere. Espai Dona
2. Conciliació i coresponsabilitat
Implantar l'arquitectura social adequada per establir la coresponsabilitat com a
principal estratègia de sostenibilitat humana i comunitària. Plans de treball
3. Desarrelar la violència de gènere
Afavorir l'eradicació de les diverses formes de violència de gènere preservant la
dignitat i la integritat de les dones. Protocol violència
4. Suport a l’associacionisme
Impulsar i donar suport a tots els col·lectius de dones de Sant Fost en els espais
públics i privats. Dones Hedera
5. Foment de l’autonomia
Fomentar l'autonomia econòmica de les dones a través de la promoció d'una
ocupació de qualitat. Ocupació/Club
6. Educació en igualtat
Consolidar un model educatiu basat en la construcció de relacions igualitàries.
Treball escoles/IES/pares i mares
7. Salut i qualitat de vida
Millorar la salut integral i la qualitat de vida de les dones al llarg de tot el seu cicle
vital. Sant Fost, fem salut!
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