¿CE ESTE CENTRUL MUNICIPAL DE A FEMEII-CMIO?
Centrul Municipal de a Femeii, este un spaţiu destinat informării, orientării şi
consilierii femeilor din oraşul Valencia asupra drepturilor lor, serviciilor şi
resurselor existente, cu scopul de a asigura participarea lor deplină în societate.
CE SERVICII OFERĂ?
1º SERVICIUL DE INFORMARE ŞI ORIENTARE
1.1.- Informează asupra:
1.2.- Orientare:
- Violenţei de gen
- Socială
- Muncă /Formare profesională
- Juridică
- Sănătate
- Psihologică
- Asociaţii
- În domeniul muncii
- Cultură şi Educaţie
- Divertisment şi petrecerea Timpului Liber
2º CENTRU DE RESURSE:
Oferă consultaţii asupra:
- Resurselor specifice pentru femei.
- Servicii publice şi sociale.
- Normativa şi legislaţia specifică.
- Investigaţii şi studii în domenii de: egalitate intre sexe, violenţă, etc.
- Conferinţe, Întâlniri şi Cursuri de formare profesională.
3º ACORDĂ ASISTENŢĂ ASOCIAŢIILOR DE FEMEI
Informare şi consiliere pentru:
- Constituirea şi dezvoltarea asociaţiilor de femei.
- Coordonarea activităţilor asociaţiilor de femei.
- Accesul la locale publice pentru desfaşurarea activităţilor.
- Accesul la Internet pentru consultaţii, etc.
CUM FUNCŢIONEAZĂ?
1. Asistenţă personalizată acordată de catre profesionişti.
2. Confidenţialitate
3. Consiliere interdisciplinară.
4 Spaţiu adaptat persoanelor cu handicap
5 Orar Flexibil

MODALITATEA DE ACCES
- Prezentându-vă personal la Centru.
- Prin telefon, în orarul de lucru cu publicul, iar dacă apelul se realizează în
afara orarului de lucru , prin intermediul robotului, puteţi lăsa mesajul dv.,
şi un număr de telefon, iar o persoana abilitată vă va contacta ziua
(lucrătoare) următoare.
- E-mail, poştă.
- Fax
CUI SE ADRESEAZĂ?
Femeilor din municipiul Valencia, profesioniştilor şi Asociaţiilor de Femei
ORARUL DE LUCRU CU PUBLICUL
Dimineaţa de luni până joi de la 9’00 la 14’00. Vineri de la 12’00 la 15’00 .
După amiază de luni până joi de la 16’00 la 19’00 .
Trebuie să obţineţi programare.
Iulie, August şi Septembrie –centrul este deschis numai dimineaţa.
UNDE SĂ VĂ ADRESAŢI
Centrul Municipal de a Femeii -CMI♀
c/ Gobernador Viejo, 14. C.P 46003
Tel: 96 328 72 58
Fax: 96 328 72 28
E-mail: cmio@valencia.es
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