
A RI/PTT,IRA NE PARELI"á
A ruptura de parella, sobre todo se é

conflitiva, supón un dos eventos vitais máis
estresantes para tódolos membros da
familia, e afecta especialmente aos fillos e
fillas, con independencia da súa idade.

Cando o nivel de conflito é moi elevado,
xérase estrés tóxico que provoca fortes
consecuencias na saúde física e

psicolóxica dos fillos e fillas, cun gran
impacto nos ámbitos social e escolar.
Estes efectos, que moitas nais e pais
centrados no conflito non chegan a

percibir, provocan consecuencias graves
que poden perdurar ao longo de toda a
vida.

S&Fffimffi é un servizo especializado en

apoio familiar, de carácter integral e

multidisciplinar, co obxectivo principal
de axudar ás familias para que os
problemas ou a ruptura de parella non
teñan consecuencias negativas sobre
os/as menores, pero que presta apoio
tamén aos adultos, incluída a familia
extensa: avós, tÍos, curmáns, as novas
parellas,...

Levar a cabo unha axeitada
xestión da ruptura de

parella, ten que ser unha
prioridade para
proxenitores e
profesionais.
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Está dirixido a tódolos membros da
familia, especialmente a pais e nais e a

fillos e fillas. A través de sesións de
carácter individual e nalgúns casos
grupais, sempre en función das
necesidades e os intereses das familias,
búscase axudar a superar a situación de
ruptura da maneira máis beneficiosa,
reducindo o impacto negativo en
menores e adultos, promovendo unha
Parentalidade Positiva.

- Axuda ás persoa adultas a entender
os cambios que a ruptura de parella
produce, así como a afrontalos
eficazmente a través da aprendizaxe de
habilidades e estratexias concretas.

- Sensibiliza a pais e nais sobre os
beneficios que supón para os seus fillos
e fillas a colaboración parental, así
como sobre as consecuencias negativas
derivadas dunha relación interparental
conflitiva.

- Explica as vantaxes que a MEDIACIÓN
FAMILIAR pode ofrecerlles para lograr o

benestar deles e dos seus fillos e fillas.

A FILLOS E FILLAS:

- Axúdalles a entender e a expresar as

dúbidas e sentimentos que presentan
sobre o proceso de separación.

- Axúdalles a afrontar os problemas
relacionados coa ruptura da parella dos
seus pais e nais.

- Increméntalles a autoestima e a

intelixencia emocional, as estratexias
de afrontamento que lles permitan
adaptarse á nova situación familiar.
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