Acción formativa nº

22

Denominación

Área formativa

INTRODUCIÓN Á ÉTICA DA INTERVENCIÓN SOCIAL. (MODALIDADE EN LIÑATELEPRESENZA)
Específicos determinados colectivos

Traballadores sociais da Administración Local de Galicia

Destinatarios
Nº Edicións

1

Número de Participantes

Nº de horas

36

Lugar de celebración

Calendario previsto

Do 7 de setembro ao 28 de outubro de 2021

Formador

Colexio Traballo Social

Obxectivos

Contido

20
Mixta (en liña e telepresenza)
Horario

Módulos 1 e 2: 7, 9, 14, 16, 21 e 23 de setembro:
16:30-19:30
Módulo 3: 30 de setembro, 13, 21 e 28 de
outubro: 16:30-18:30

Xeral:
Posibilitar un achegamento común ao que é a Ética, así como sobre o porqué e o para qué da Ética nas intervencións
desde os Servizos Sociais, analizando as distintas dimensións da ética profesional e da ética aplicada
Específicos:
Facilitar un marco de referencia común sobre os aspectos da Ética aplicada e a súa incidencia na relación de axuda
centrada na persoa
Reflexionar sobre as vantaxes da intervención profesional ético- deontolóxica na calidade dos servizos sociais.
Identificar algúns problemas éticos que poidan xurdir na organización dos servizos sociais e a implicación dos
profesionais e dos diversos axentes para a súa superación. Algúns Instrumentos de apoio
Posibilitar a reflexión práctica contorna a unha casuística de boas prácticas éticas no marco das actuacións con:
persoas maiores
persoas con discapacidades e/ou situación de dependencia
mulleres en situacións de violencia de xénero
Favorecer un intercambio guiado para a formulación de posibles propostas ou compromisos respecto da mellora ética,
como un avance e garantía da calidade do servizo.
Adquirir a capacidade de deliberación e argumentación como persoa membro dun comité de ética en intervención
social
MÓDULO 1: ÉTICA APLICADA AO EIDO DOS SERVIZOS SOCIAIS
Aproximación á Ética e as súas dimensións: importancia do compromiso cos principios éticos nos procesos
de axuda centrada na persoa.
Esixencias profesionais deontolóxicas nos servizos sociais; desde a normativa, a moral, a ética, e desde as
referencias da ética persoa, ética cívica, ética organizacional e ética profesional.
Algúns problemas frecuentes na intervención profesional desde os servizos sociais, á luz dos principios
éticos e os principios deontolóxicos e modos máis comúns de resolución
MÓDULO 2.- CARA A UNHA ÉTICA DE MÁXIMOS: REFLEXIÓN SOBRE BOAS PRÁCTICAS ÉTICAS
Referencias básicas para unha reflexión común sobre Casuística de boas Prácticas éticas no marco das
actuacións sociais con persoas maiores, persoas con discapacidades e/ou situación de dependencia e
mulleres en situacións de violencia de xénero
Elaboración compartida de posibles liñas, suxestións ou compromisos respecto da mellora ética nos
Servizos sociais, para o avance e garantía cara á calidade do servizo
MÓDULO 3. INTERVENCIÓN SOCIAL E TOMA DE DECISIÓNS
A deliberación
Os comités de ética en intervención social

