
A Coruña, 25 de setembro.

Esta guía é froito do traballo conxunto da Fundación Meniños, a Unidade de Investigación e 
Coidado Familiar da Universidade da Coruña (UDC) e o Goberno Rexional de Azores (Portu-
gal). Durante 10 meses as tres entidades compartiron investigación e posta en práctica para con-
seguir que esta guía fose unha ferramenta eficaz para orientar aos técnicos de servizos sociais e 
intervención familiar no traballo con nenos e nenas expostos a situacións de violencia doméstica.  
O resultado foi unha proposta teórica e práctica que guía ao profesional nas estratexias, técnicas e 
instrumentos que poden utilizar no seu traballo, a modo de proposta que permite a súa adaptación 
en función da situación, contexto e familia en particular.

Meniños é unha onegué de orixe galega que desenvolve programas de atención familiar, investiga-
ción e proxectos educativos en Galicia, Asturias e Madrid. Todas as liñas de actuación despregadas 
comparten o obxectivo de tratar de garantir que se cumpra o dereito de todos os nenos e nenas a 
vivir nunha familia e en condicións plenas de seguridade e afecto.
 
Agardamos poder contar coa vosa presenza, e agradecemos o voso interese e a cobertura do 
mesmo.

PRESENTACIÓN DA “GUÍA DE IMPACTO DA VIOLENCIA DE XÉNERO  
SOBRE NENOS, NENAS E ADOLESCENTES”

O próximo xoves 27 de setembro ás 11:30, terá lugar o Acto de Presentación da “Guía de Impacto da 
Violencia de Xénero sobre nenos, nenas e adolescentes”. A presentación contará coa participación de 
Mónica Permuy López, Directora da Fundación Meniños, Valentín Escudero, Director da Unidade de 
Investigación en Intervención e Coidado Familiar da Universidade da Coruña, e María da Paz Pimentel, 
representante do Instituto para o Desenvolvemento Social do Goberno de Azores.

 
CONVOCATORIA:  

PRESENTACIÓN: “Guía de Impacto da Violencia de Xénero en Nenos, 
Nenas e Adolescentes”

INTERVEÑEN: 
  - Mónica Permuy López, Directora Xeral da Fundación Meniños
  - Valentín Escudero, Director da Unidade de Investigación en Intervención e   
             Coidado Familiar da Universidade da Coruña 
  - María da Paz Pimentel, Representante do Instituto para o Desenvolvemento
    Social. Goberno de Azores 

LUGAR: Sede Central Fundación Meniños
Avda. de Cádiz 5, 2º Esqda. A Coruña

DATA: 27 de setembro     HORA: 11:30 horas

Para máis información:
Ana González (Responsable Comunicación Meniños) 
TF.   981.26.99.55   -   667.59.66.72  
e-mail: comunicacion@meninos.org 


