
                                           

 

Grup d,Assistència emocional i protecció(GAEP) per a 

víctimes de violència de gènere. 

Teràpia assistida per gossos(GOSS.O.S.K9) 

 

1. Descripció dels objectius 

General: 

L'objectiu principal de cada membre de GAEP-GOSSOSK9 és ajudar, donar suport i escoltar a la 

víctima de la violència de gènere, els seus fills i membres de la família. 

L'objectiu principal és: 

-Assessorar i recuperar la vital i l'estat d'ànim de la víctima a través del sistema GOSSOSK9 i la 

teràpia(GAEP) 

-Augmentar i promoure la seguretat de les víctimes de la violència de gènere per Seat beltwith 

el gos. 

-Aplicar  sistema d'assistència de GOSSOSK9 en protecció per a la víctima de violència de gènere.  

Sistema de protecció integral per a les víctimes de violència de gènere amb gossos contra 

l'agressor.         

-Prestar assistència a les víctimes de la violència de gènere en el procés judicial i en el procés de 

protecció i seguretat. 

 

 



                                                 

 

Específics: 

-Reconeixement legal dels gossos ,sent gossos d'assistència,terapia i  de protecció GOSSOSK9 

obtenint el  dret d'acceptació obligatori en els espais públics. Transport públic, jutjats, 

supermercats, lloc de treball...Aquest reconeixement anirà acompanyat de la identificació 

corresponent que els reconegui tant als guies com els gossos adecuats per les tasques. 

-Prevenció en escolars i adolescents a través de conferències programades en l'àmbit educatiu 

d'aquests. Escoles, instituts i universitats... 

-Celebració de seminaris i conferències per donar a conèixer GOSS. O. S K9 en la societat i les 

entitats en el mateix camp de treball. 

Per tant, l'objectiu d'aquest projecte és incrementar i promoure la seguretat de les víctimes. 

-Crear "el sistema d'assistència a la protecció de les víctimes de la violència de gènere". 

-ajudar a dissuadir l'agressor a través del cinturó de seguretat creat pel gos els minuts 

suficients de quan la víctima dóna l'alerta fins que arribi l'aplicació de la llei. 

-i fer que les víctimes prenin una actitud de llibertat davant la vida. 

 

2. àmbit geogràfic d'implantació 

 

 

Tot i que el projecte va sorgir des d'un nivell local, la intenció és que sigui una pràctica general, 

nacional i internacional, ja que les víctimes de la violència de gènere no provenen d'una 

ubicació concreta. Hi ha casos en diverses parts del món cada dia. 

D'una banda, totes les reclamacions sol·licitades han estat negociades sense diferenciar 

l'origen de la víctima. Goss. O. S K9 va néixer a Sant Hilari Sacalm, i Opera, al principi, en les 

instal·lacions que permeten una intervenció ràpida i eficaç. 

D'altra banda, GOSS. O. S K9 viatja al domicili de la víctima o a nivell familiar amb l'objectiu 

d'integrar i supervisar les tècniques apreses en les diferents sessions. 

Per tant, la tasca inicial es realitza a la seu actual de GOSS. O. S K9 (Sant Hilari) i la resta es 

divideixen entre la casa de la víctima i les instal·lacions de la seu. A llarg termini, la nostra 

intenció és formar part de les intervencions en espais cedits pels ajuntaments i/o SIAD perquè 

els desplaçaments de les víctimes no siguin llunyans i no suposin un esforç superior que 

s'afegeixi a la situació danyosa que la víctima viu. 

La principal àrea d'actuació ha estat i és, fins ara, el territori de Catalunya encara que puguem 

ser estatals o fins i tot internacionals. La seu central està ubicada a la localitat de Sant Hilari 

Sacalm, pertanyent a la província de Girona. 



                                                 

 

3. Descripció del projecte 

Projecte 
 

 

Activitats o serveis Descripció 

SISTEMA GAEP-GOSSOSK9 Introducció al cas per remissió o aplicació 
Descripció i demostració del mètode GOSSOSK9 
Avaluació de l'assoliment i el compromís 
de la persona 
Entrena amb el teu gos propi o escollit 
Teràpia assistida per gossos 
teràpia individual 
teràpia grupal 
Valoració i seguiment de l'activitat 
Atenció als fills de dones maltractades/homes/as 

Prevenció Conferència i debat a escoles, instituts i universitats 
 

Acompanyament Àrea judicial: ex. judicis 
Àmbit sanitari: ex. metge 
Àmbit legal: ex. advocats 
Àrea de treball: ex. entrevistes de treball 
 

 

 

 

 

 

 



                                                 

 

4. metodologia 

La víctima Contacta amb el tècnic per telèfon o correu electrònic. Normalment, la víctima obté 

informació de l'Associació a través de la recerca d'Internet personal, paraula de boca o per 

remissió d'altres professionals. Ex:: SIAD 

 

Fase I: Benvinguts 

Sobre el primer contacte, s'informa els tècnics del cas. En la primera sessió, és important fer 

una avaluació inicial de la condició de la víctima a través de l'entrevista i signar el contracte de 

confidencialitat i protecció de dades. 

 

Fase II: Presentació del projecte a la víctima 

En el següent pas, el projecte i els seus procediments es presenten i es mostren perquè la 

víctima sigui conscient i pugui valorar la seva participació. 

Secció de protecció: els tècnics es mostren juntament amb els gossos d'assistència protectora 

professional el funcionament del cinturó de seguretat si se sol·licita. En cas que la víctima 

estigui entrenada, se li demanarà que realitzi l'exercici amb un dels gossos professionals sota la 

supervisió dels tècnics. Secció de teràpia assistida per gossos: els tècnics mostren juntament 

amb els gossos de teràpia professional l'operació de les sessions de TAA. 

 

Fase III: ensinistrament caní a les instal·lacions de GOSS. OS K9 amb la víctima. 

Si la víctima es compromet a participar en el projecte comença la tercera fase consistent en 

entrenar amb el gos. 

Opció A: 

Si ja tens un gos, comencem amb l'avaluació i les pautes a seguir en els entrenaments 

s'estableixen. S'imparteix amb reforços positius (premis, carícies, joc, to de veu...) anul·lant 

completament les agressions cap al gos. 

Opció B: 

Si no té un gos, o l'avaluació del seu propi gos no cau dins de les característiques mínimes 

necessàries per ser un gos protector (mínim 45cm a la creu) assessorament es fa per buscar un 

gos de protectors (centres de gos abandonats), dotat o comprat. Si la puntuació abans del gos 

necessita una modificació del comportament, s'ensenya amb reforços positius (premis, 

carícies, joc, to de veu...). La víctima es refereix a la instal lació de GOSS. OS K9 en el cas que el 

seu Ajuntament no pot donar-nos un espai tancat per a la intimitat. 

En la primera sessió d'entrenament s'estableix el contacte entre el gos i la víctima i es realitzen 

els primers exercicis. Una reunió de valoració sempre es realitzarà després de la sessió. 



                                                 

 

Durant la resta de la setmana els exercicis apresos es repetiran i s'incorporaran en noves. 

 

Fase IV: ensinistrament caní a la llar de la víctima 

En la següent fase, els tècnics es traslladen a l'esfera familiar de la víctima. Durant una 

setmana o així, observen i corregeixen els exercicis apresos en la fase anterior i s'avaluen si són 

apropiats en el medi ambient de la víctima. 

Un cop assolits tots els objectius d'obediència fixats per GOSS. OS K9, és quan l'equip tècnic 

procedeix a fer el treball integral de protecció, que un cop finalitzat el control es passarà a 

l'usuari. 

Una vegada que l'exercici de protecció s'aconsegueix bé, el gos s'identifica amb un arnès negre 

i amb etiquetes fotoluminiscents distintives, visibles durant el dia i la nit, i una targeta 

d'identificació es proporciona a la guia on els identifica com a unitat de Vinculació i garanteix 

una bona obediència, socialització, docilitat i funció específica del gos d'assistència protectora. 

És molt important influir en la qüestió del temps. Tant per a la fase III com per a la fase IV 

s'estableix com a mínim una setmana per a la víctima per acostumada i acceptar la nova 

situació. No obstant això, el temps pot variar en funció de la unitat de gos-persona. Per tant, 

totes les mesures de temps establertes en la metodologia són indicatives. 

Una vegada assolit el sistema s’entregarà una identificació mitjançant la cual tant la victima 

com el gos poden justificar l’estatus de gos d’assistència i protecció. 

Fase V: visita supervisió de víctimes 

Finalment, introdueixes la fase de seguiment. En aquesta etapa, els tècnics realitzen visites 

supervisades a la víctima. També controla el nivell de socialització, obediència i protecció del 

gos d'assistència regularment per valorar si és necessari reforçar els coneixements adquirits i 

assegurar el seu benestar. En cas de detectar un maltractament o ús inadequat del gos, 

s'eliminarà immediatament juntament amb les identificacions, acreditacions i arnès. El títol de 

gos d'assistència serà anul·lat, com es detalla en el contracte de cessió signat per la víctima en 

fase IV. 

 

 

5. abast i característiques de la població a la qual es dirigeix el projecte. 

Aquest projecte s'orienta a totes les víctimes d'abusos físics i/o psíquics pels seus socis o 

companys. No es defineix cap edat específica, encara que es requereix l'autorització dels pares 

o tutors per als menors. També aborda els fills de les víctimes i els seus familiars. Per formar 

part del projecte és imprescindible viure en una casa fora de l'agressor i tenir un ordre de 

restricció o estar disposat a demanar-ho. 

 



                                                 

 

6. Justificació de la capacitat suficient de l'entitat per a la realització del projecte. 

D'una banda, som professionals que al llarg de la nostra vida, per raons de treball i vitals, s'han 

vinculat: el món de les dones, la violència domèstica, la violència de gènere, la protecció, els 

infants, les teràpies assistides amb animals, l'educació i ensinistrament caní. Dediquem tot el 

nostre temps a aquest projecte perquè creiem sòlidament en l'efectivitat d'aquest projecte. 

D'altra banda, cal destacar l'increment de sol·licituds d'accés al projecte, de les víctimes, per 

derivació d'entitats o per la difusió que fan els participants anteriors. Considerem que el grau 

de satisfacció de les persones que han participat en el projecte és molt elevat i, per aquest 

motiu, ens recomanen als altres. 

Finalment, si el fons i la pràctica del projecte es consideren en els últims anys, s'ha demostrat 

la viabilitat i l'efectivitat del projecte. S'ha trobat que les activitats dutes a terme per víctimes i 

els seus fills en virtut del programa beneficien la seva vida en un nivell molt alt. 

Han obtingut els següents resultats: recuperació de la vida normal, augment de la seguretat, 

augment de l'autonomia, autosuficiència i llibertat, possibilitat de gaudir de la vida 

dignament... Els resultats han estat i segueixen sent molt positius en el temps. Per aquest 

motiu, estem lluitant per aconseguir fer arribar el projecte a més víctimes. 

 

7. horari d'execució. 

El programa ha estat en funcionament des de 2001, malgrat l'escassetat de finançament. L'any 

de la previsió d'execució XXXX s'estén des de l' 1 de gener fins al 31 de desembre, per tal de 

continuar l'activitat en la següent. 

 

GOSS. OS K9-G.A.E.P. 

                                                                    653880122 Joana 

 643764884 Montse 

                                                                   677332615 Silvia 

                        677249746 Sonia Penedes-Garraf 

 

Assc.gossosk9mail.com 

Facebook: Gossosk9 

                                                                          

 


