“TOPLUM DUYSUN, ŞĐDDET SON BULSUN” AB HĐBE PROJESĐ

Program Odak Hedefi: Đnsan kaçakçılığının ve kadın ve kızlara karşı her türlü şiddetin
sonlandırılması
Başlayış ve Bitiş Tarihleri: 1 Aralık 2008 – 30 Nisan 2009
Proje Ortakları: Girişimci Kadınların Desteklenmesi Derneği (Denizli); Denizli Sosyal
Hizmetler Đl Müdürlüğü; Pamukkale Üniversitesi, Nalbant Karataşlı Avukatlık Bürosu;
FUNĐKA Holding
Amaç/hedefler: Projenin Genel Amacı toplumda kadına yönelik şiddetin azaltılmasıdır.
Özel Amaçlar:
•

Denizli’de kadın hedefli çalışan STK’ların “kadına şiddetin azaltılması” amacıyla
başlatılmış olan ortak çalışmalarının geliştirilmesi ve sürekliliğinin sağlanması,

•

Denizli’de kadınların maruz kaldıkları şiddetin farkına varmalarının sağlanması,

•

Çocukların şiddet ortamından korunmasının sağlanması ve

•

Yakın zamanda şiddeti yaşayan kadınlara, talep etmeleri durumunda, farkındalık
yaratma aktiviteleri esnasında gerekli danışmanlığın yapılmasıdır.

Projenin temel faaliyetleri:
1. Proje ekibi oluşturuldu. Çalışma yöntemleri belirlendi:

20-25 kişilik Proje Ekibi

(çekirdek ekip, skeç oyuncuları, 2 karikatürist, 1 psikolog, 1 Sosyal Hizmetler Đl Müdürlüğü
Uzmanı, 1 matbaa şirketi, avukatlar, resmi görevliler ve diğer gönüllü iştirakçiler)
2. Proje tanıtıldı ve duyuruldu: 2 basın toplantısı, 2 radyo programı ve 4 televizyon
programı, 120 bilgi posteri ve 1 kumaş poster, iştirakçilerle 3 toplantı, 12 proje gelişim
toplantısı.
3. Bilinçlendirme etkinlikleri gerçekleştirildi: Eğitim toplantıları: Đlgili kurum yetkilileri
ve uzmanların katılımının sağlandığı toplam 3 eğitim toplantısı (Üç ayrı sosyo-ekonomik
bölgede-Gürpınar, Sevindik, Mehmetçik) yapıldı. Skeçler: Orijinal 3 Skeç (Yalan Hayatlar,
Oyuncak Hayatlar; Sevmiştim) Pamukkale Üniversite Öğrencileri Hayal Perdesi Oyuncuları
tarafından yazıldı ve her üç eğitim toplantısında canlı olarak sergilendi.
4. Broşür ve kitap basıldı: Kitap: 1000; Broşür: 1000; Baskılı Bardak: 500.
5. Film çekildi ve yerel televizyon kanallarında gösterildi: Kadına yönelik şiddet ve
sonuçlarını gösteren bilinçlendirme amaçlı.

6. Yayılma etkinlikleri gerçekleştirildi: Farklı illerde projeyi tanıtan sunumlar yapıldı kitap
ve broşürler dağıtıldı. Adana Emniyet Müdürlüğü “Kadına şiddetin engellenmesi” toplantısı;
Đzmir Kadın Hakları Eğitim Platformu (KĐHEP) toplantısı (20.02.2009); Ankara Kadın Emeği
ve Đstihdamı Girişimi (KEĐG) Platformu (17 Nisan 2009); Manisa 5. Ege Kadın Buluşması
Toplantısı (17-19 Nisan 2009)
Projenin kadın, kızlar ve toplum üzerindeki etkileri ve yararları: Kızların ve kadınların
maruz kaldıkları şiddetin farkına varmaları sağlandı. Şiddete maruz kalan kadınlara uzmanlar
tarafından danışmanlık hizmetleri verildi. Toplumun bilinçlenmesi sağlandı. Ulusal boyutta
alınan davetlerle yapılan etkinliklerle daha fazla sayıda kadın ve kıza ulaşıldı.
Genel etkiler: Sivil Toplum Kuruluşları ve Kamu Kurumları arasında işbirliği geliştirildi.
Erişilen kadın ve kızlar: Direkt 322 kadın ve kız; dolaylı olarak 5000 kişiye ulaşıldı.
Đlgili link’ler:
http://panel.stgm.org.tr/vera/app/var/files/s/i/sivilizsubat2009.pdf

