
E-MULLER 

Entidade executante
                Érguete VIGO

(https://erguetevigo.org//)

Ámbito territorial 
O programa desenvólvese en Vigo, A Lama e Curtis.

Persoas destinatarias
Mulleres con condutas aditivas e outras patoloxías en risco ou 
vulnerabilidade. 

Trátase dun Programa servizo con perspectiva de xénero indicado para e 
por mulleres.

O número estimado de persoas usuarias para o 2022 serán 45 persoas. 

Obxectivos

Obxectivo xeral: Promover un maior empoderamento das mulleres con 
condutas aditivas na toma de decisión que lles competen como grupo, 
a partir da xeración de espazos de participación e interacción social 
que posibiliten unha análise das percepcións, opinión propostas e 
expectativas.
Incorporar la perspectiva de xénero na intervención con mulleres 
drogodependentes durante o proceso de acompañamento nas distintas etapas 
de intervención.
Obxectivos específicos:
A.1. Servizo/espazo “makerspaces” ou espazo de creación persoal de acollida 
para as mulleres con problemas aditivos por uso/abuso que sofren 
vulnerabilidade. 
A.2. Impulsar accións que promovan a mellora das vulnerabilidades da muller 
con condutas aditivas tendo en conta a perspectiva de xénero. 
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2.1. Motivar para acollerse a procesos de cambio a longo prazo.
2.2. Identificar medidas de control externo e interno que faciliten procesos de 
cambio
2.3. Identificar os recursos das mulleres. 

Identificar e acompañalas para o descubrimento dos recursos persoais e
apoios externos que lle faciliten o proceso de cambio e o sentimento de 
valía e fortalecemento da autoestima 

2.4. Identificar situacións de risco específicas das mulleres 
2.5. Desenvolver estratexias de prevención de recaídas. 

5.1. Aprender a identificar, recoñecer e manexar os desexos de 
consumo, sen esquecer que as mulleres adoitan presentar maior 
sintomatoloxía ansiosa e depresiva. 
5.2. Incorporar a perspectiva de xénero no desenvolvemento de 
estratexias de afrontamento ante as dificultades.
5.3. Coñecer o proceso de recaída e desenvolver estratexias de 
intervención para cada etapa do mesmo, tendo en conta a dificultade 
para comunicarllo aos seus profesionais de referencia. 

2.6. Desenvolver habilidades relacionais. 
2.7. Detectar posibles áreas de conflito. 

Metodoloxía

Programa marco específico para mulleres con condutas aditivas, 
cun equipo técnico así mesmo feminino, onde se propicia o crecemento nun 
medio homoxéneo onde se comparten problemas afíns e se potencia a 
asunción de responsabilidades e a elucidación autónoma e independente de 
obxectivos.

A metodoloxía definida para este proxecto, enmárcase no eixo da intervención 
participativa entre persoas usuarias e profesionais; con estratexias de acción 
social e comunicación dual entre quen planifica a intervención e o colectivo de
mulleres con condutas aditivas.
Preténdese que as técnicas participativas expostas nesta intervención teñan 
como finalidade a transformación social para este colectivo, favorecendo a 
creación de espazos de participación e empoderamento das mulleres.


