B-MINCOME
Dinamització i acompanyament individual i grupal
de dones en situació de vulnerabilitat socioeconòmic
El projecte ha consistit en fer l’acompanyament individual i grupal de dones amb situació de
vulnerabilitat socioeconòmica per realitzar un camí d’apoderament, apreciativitat i capacitació
de les competències de les professions de Dinamització Comunitària i Dinamització Cívica als
barris de l’Eix Besòs de Barcelona.

DIAGNOSI:
· Sessions individuals de manera periòdica amb cada una de les participants per establir
objectius de treball d’acord amb les seves trajectòries professionals i vitals, així com detecció de
necessitats especíﬁques. Aquestes sessions tenen lloc de forma periòdica durant el
desenvolupament del projecte.
· Sessions grupals setmanals per treballar la cohesió de grup, els valors cooperatius entre les
diferents participants, frustracions, malestars, oportunitats i fortaleses del grup.
· Sessió setmanal grupal d’organització i planiﬁcació amb l’objectiu de fomentar l’autonomia, les
tasques organitzatives i la corresponsabilitat de les funcions laborals de dinamització
comunitària assignades.

ANÀLISI DE DADES:
· Anàlisi apreciatiu de les trajectòries vitals i professionals de les participants i de les
potencialitats que cada una pot aportar pel desenvolupament del projecte grupal
i, per tant, de les accions professionals de Dinamització Comunitària i Cívica.
· Deﬁnició grupal i col·laborativa de què poden aportar cada una al grup i què
podem aportar com a referents socioeducatives en el procés de desenvolupament
personal i professional per cada una d’elles.

DISSENY I PLANIFICACIÓ ACTIVITATS
· Elaboració del pla de treball individualitzat per cada una de les participants
establint objectius a treballar, habilitats i competències a desenvolupar i accions
concretes a realitzar.
· Vinculació de les participants amb entitats o projectes comunitaris adequats a les
seves necessitats i interessos comunicats.
· Revisió trimestral del pla de treball acordat així com l’actualització d’aquest a la
nova realitat.
· Realització de càpsules formatives adaptades al nivell del grup en: gestió
alternativa de conﬂictes, comunicació no violenta, empatia, escolta activa,
creativitat i desenvolupament d’eines d’autoconeixement personal i emocional.

