V-Maps. Mapes violeta en clau de gènere i accions solidàries enfront del COVID-19
L'Associació Por Ti Mujer desenvoluparà el projecte “V-Maps, Mapes violeta en clau de gènere
i accions solidàries enfront del COVID-19”, seleccionat en el marc de les subvencions de la
Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica de la Generalitat
Valenciana, per a l'any 2020, destinades a les entitats ciutadanes de la Comunitat Valenciana,
per a l'enfortiment de la participació ciutadana en l'àmbit de l'associacionisme.
Els objectius principals consisteixen a implementar accions de formació sobre participació
ciutadana amb enfocament de gènere i fomentar el treball en xarxa amb altres entitats. Per a
això es propiciarà la innovació social i organització col·laborativa, optimitzant els recursos,
mitjans i informació per a arribar a les dones més vulnerables de la societat valenciana que
requereixen accedir als serveis socials i institucions disponibles.
V-Maps aprofitarà l'experiència adquirida del projecte Ruta participativa en clau de gènere,
realitzat en el primer semestre de l'any 2020, que va buscar propiciar la participació ciutadana
per a la prevenció de la violència contra les dones i promoure l'equitat des d'una perspectiva
interseccional. Un dels resultats va ser un mapatge d'entitats que presten serveis amb
enfocament de gènere en els districtes de Benimaclet, la Saidïa, Pla del Real i Rascanya que va
comptar amb la participació de beneficiàries, entitats públiques i del tercer sector.
En aquesta ocasió realitzarem un mapatge participatiu per a la ciutat de València sencera,
potencialitzant els resultats i aprenentatges anteriors per a atendre les necessitats i nous reptes
generats pels efectes del COVID-19. Establirem quines són les entitats que presten serveis amb
enfocament de gènere i programes especialitzats en violència de gènere, migració o inserció
sociolaboral a dones i, d'aquesta manera, facilitarem l'accés a la informació difonent-la a través
de plataformes digitals i analògiques.
L'Associació Por Ti Mujer ONGD convida a la ciutadania valenciana, entitats governamentals i
tercer sector a estar atents de les publicacions de la nostra pàgina web i xarxes socials perquè
es vinculen a les activitats programades i participen en aquest projecte:
●
●
●
●

Mapatge d'entitats que ofereixen serveis o programes amb enfocament de gènere a
València i canvis a partir del COVID-19.
Curs online: "V-Maps. Participació amb enfocament de gènere”. Coneix els recursos
socials per a dones i accions solidàries per COVID-19 a València.
Jornada cartogràfica d'experiències i bones pràctiques enfront del COVID-19 amb
enfocament de gènere.
Socialització de resultats online i presencial: “V-Maps, Mapes violeta en clau de gènere
i accions solidàries enfront del COVID-19”.

Si bé el projecte pretén beneficiar directament a dones espanyoles i migrants, també busca
promoure la participació veïnal per a conéixer, participar i involucrar-se en el foment de l'equitat
de gènere i enfortiment d'entorns segurs per a les dones.

