FUNCIÓNS E SERVIZOS DO CENTRO DE INFORMACIÓN Á MULLER – CIM
DE ORTIGUEIRA
a) Asesoramento xurídico e atención psicolóxica ás persoas e colectivos dos concellos de
Ortigueira, Cariño, Cedeira, Cerdido e Mañón.

b) Atención específica ás mulleres vítimas de violencia de xénero e, de ser o caso, ás fillas, fillos
e persoas menores ao cargo da muller vítima, ou maiores dependentes, facilitando o acceso aos
recursos existentes na Comunidade Autónoma, incluíndo a xestión urxente cos servizos policiais,
sanitarios, psicolóxicos, xudiciais e sociais que sexan oportunos.

c) Atención específica a mulleres en situación de especial vulnerabilidade co obxectivo de
mellorar a súa situación persoal, social ou laboral.

d) Información sobre os recursos dispoñibles no seu ámbito territorial e, se é o caso, área de
influencia.

e) Difusión e sensibilización cidadá acerca da vixencia e aplicación do principio de igualdade
entre mulleres e homes e da necesidade da consecución de igualdade de dereitos e de
integración social do colectivo LGTBI.

f) Funcionamento como canle de comunicación entre as persoas usuarias e os distintos
organismos que teñan competencias en materia de muller e igualdade e atención e integración
do colectivo LGTBI.

g) Información sobre cursos, estudos e xornadas en materia de igualdade de oportunidades,
tanto no ámbito de xénero como para o colectivo LGTBI e, en especial, difusión de actividades e
servizos desenvolvidos polo órgano competente en materia de igualdade da Administración
xeral da Comunidade Autónoma de Galicia.

h) Realización de conferencias, encontros, xornadas e cursos sobre temas de especial incidencia
na consecución do principio de igualdade, tanto no relacionado co xénero como coa temática
da diversidade sexual.

i) Actuacións de dinamización levadas a cabo por persoas expertas en xénero e igualdade, cara
á integración da perspectiva de xénero nos programas e actuacións que desenvolve a entidade

local, así como o establecemento de canles de comunicación e colaboración con outros axentes
presentes no territorio e que poidan ser de interese para o desenvolvemento das actividades do
centro no ámbito educativo, sanitario, etc.

j) Recepción de denuncias e queixas en materia de discriminación por razón de xénero ou por
razón da identidade ou orientación sexual no ámbito da publicidade e nos medios de
comunicación e traslado destas aos órganos competentes.

k) Fomento do asociacionismo e da participación das mulleres en todos os ámbitos.

l) Colaboración co órgano competente en materia de igualdade da Administración xeral da
Comunidade Autónoma de Galicia naqueles casos en que este órgano o demande para a
atención ás persoas usuarias e para a promoción da igualdade de xénero, no exercicio das súas
competencias.

m) Colaboración e coordinación con outras administracións públicas que poida redundar na
mellora da atención ás persoas usuarias.

n) Impulso para a constitución e funcionamento das mesas locais de coordinación
interinstitucional contra a violencia de xénero como mecanismo útil para a harmonización de
todos os axentes e entidades implicadas na loita contra a violencia de xénero.

ñ) Fomento do asociacionismo do colectivo LGTBI e de actividades encamiñadas á súa
integración efectiva en todos os ámbitos da vida social e económica.

o) Calquera outra actividade que se adecúe ao obxectivo prioritario da consecución da
igualdade, sobre todo nos ámbitos laboral e social.

