FORMACIÓ: “La prostitució, una realitat que ens envolta”
OBJECTIUS DE LA FORMACIÓ
 Facilitar eines i capacitar als professionals d’àmbit social, sanitari i personal
d’atenció pública a les administracions públiques, per a conèixer i aplicar el pla
autonòmic Balear contra la tracta I l’explotació sexual i l’abordatge de la
prostitució, i aconseguir una adequada atenció i actuació amb les persones en
situació de prostitució.
 Capacitar a professionals sociosanitaris i policia local per a la possible detecció,
intervenció i/o derivació de dones i nines possibles víctimes d’explotació sexual.
 Capacitar a professionals per ampliar els seus coneixements sobre l’àmbit de la
prostitució i l’explotació sexual, per tal de sensibilitzar a la població del seu territori
i poder donar una atenció integral a les PSP (persones en situació de prostitució).
PROGRAMA
1. Conèixer el sistema prostitucional, la realitat del tràfic de persones amb fins
d’explotació sexual al món i concretament al nostre territori.
2. Intervenció comunitària i treball en xarxa, Una bona forma d’intervenir en l’àmbit
sociosanitari i l’atenció a la ciutadania.
3. Conèixer el “Pla Integral per la lluita contra el tràfic de dones i nines amb fins
d’explotació sexual, i l’abordatge de la prostitució a les Illes Balears. 2019-2022".
4. Prostitució 2.0 i App ELLA
5. Salut biopsicosocial de les Persones en Situació de Prostitució
EQUIP FORMATIU
La formació ha estat elaborada i serà impartida per un equip multidisciplinar al
càrrec del projecte d’atenció a PSP a les Illes Balears, i s’impartirà per professionals
experts en l’àrea, que treballen a les Balears. A Menorca van iniciar el projecte

l’estiu de 2021 després de realitzar el diagnòstic del municipi de Maó).
Personal que imparteix:
o

Miguel Ángel Benítez, Tècnic d’Intervenció Social al projecte Obrint Camins Illes
Balears des de 2017. Actualment intervenint amb PSP a l’illa de Menorca. Expert
en prostitució 2.0 i desenvolupament de l’App ELLA

o

Rocio López, Coordinadora d’Inclusió Social als projectes de l’Àrea de Dona i
Violències. Intervenint al projecte Obrint Camins Eivissa i projectes d’Educació per
la transformació social des de 2018. Experta en educació sexual i gènere, i
referent de Tràfic de persones amb fins d’Explotació Sexual de MdM Balears.

o

Belén M. Matesanz Mateu, Coordinadora autonòmica de Metges del Món.
Infermera i intervenint amb persones en situació de prostitució des de 2008 a les
Illes Balears. Dona suport online a la formació

DATA: 22 de setembre de 2022
HORARI: de 9:00 a 14:00h
LLOC: CCM (Centre de Convencions des Mercadal)
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