Projenin Adı ; Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ayrımcılığın Önlenmesi
Proje Sahibi Kurum ;İnsani Değerleri Yüceltme Derneği
Hibe Sağlayan Kurum ;T. C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Avrupa Birliği Eğitim
ve Gençlik Programları Merkezi (Ulusal Ajans) Hayat Boyu Öğrenme Grundtvig programı
(Grundtvig Öğrenme Ortaklığı)
Projenin Süresi :2 Yıl
Projenin Paydaşları:Türkiye –Romanya-Polanya
Projenin Amaçları:Kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi , şiddete neden olguların yapılacak
anket çalışmaları ile tespit edilmesi kadınların toplumsal statülerinin artırılarak pozitif
ayırımcığın önlenmesi konusunda farkındalık yaratarak kamuoyu oluşturmak.
Tüm dünyada kadına karşı şiddet, meşru olarak kabul edilmektedir. Şiddet kadın ve
erkek arasında eşit olmayan güç ilişkilerinin bir sonucu olarak ortaya çıkan önemli bir olgu
olarak kabul edilmesi tüm dünyada var olan evrensel bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır.
Projenin Hedef kitlesi:Projenin hedef kitlesi şiddete uğrayan hiçbir ekonomik gücü olmayan
kadınlar olsada asıl hedef kitle Adana ve çevresindeki tüm kadınlardır.
Şiddetin nedenlerini ve kaynağını araştırmak için bölge genelinde ve proje
paydaşlarının bulundukları yerlerde aynı anda önce kadın öğretmenlerden ve bankacılardan
başlamak üzere anket çalışması yapılacaktır. İkinci adım olarak çalışmayan hiçbir ekonomik
özgürlüğü olmayan dezavantajlı kadınlara anket uygulanacaktır.Anket sonuçlarına göre çıkan
istatistiki verilere dayanarak proje paydaşlarıyla birlikte Türkçe ve İngilizce Kitapçık
hazırlanacaktır. Proje ile aile içi şiddetin nedenleri çözüm önerileri kadınlara yapılan pozitif
ayrımcılık konularında konferans seminer ve çalıştaylar düzenlenerek bölge ve ülke genelinde
konu hakkında halkın bilinçlenmesi sağlanacaktır .Ayrıca şiddete maruz kalan kadınların
yasal haklarını bilmeleri konusunda kitapçık hazırlanarak bölge geneline dağıtılacaktır.
Proje Faaliyetleri Detayları
Proje hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesi.
Sosyal Hizmetler ile işbirliği içinde Yetişkin Eğitimi Merkezlerinde Anket ve
değerlendirme yaparak mesleki eğitim programına yönelik kadınların kendi kişisel
becerilerinin belirlenmesi.
Anketlerdeki belgeleri kullanarak ayrımcılığa uğramış, eğitimsiz, işsiz kadınlara
ulaşılması.
Risk altındaki kadınlar için yapılacak Seminer hakkında doğru rehberlik edilmesi.
Kadınların şiddet ve ayrımcılık konusunda bilinçlendirilmesine yönelik
kampanyalarda konu ile ilgili çalışmaları olan Sivil toplum Kuruluşları ile işbirliği
yapılması.
Yerel STK’ların yerel Seminerleri web sayfasında yayınlaması.
Bültenler hazırlayarak ortaklarla bilgi alışverişi yapılması.Toplantı için bilgilendirme
sunumlarının hazırlanması. 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla Proje ortağı
olan Romanya'da Projesi toplantısı düzenlenmesi.
Geçmiş faaliyetlerin ve projenin geri kalan faaliyetleri için çalışma toplantılarının
yeniden şekillendirilmesi ve değerlendirilmesi. Üniversitenin Psikolojik Danışma
bölümünde seminer düzenlenerek hedef grubun kendilerine olan güvenlerini arttırmak
için aydınlatılması
Broşürler hazırlanması yerel medya ile irtibata geçerek broşürlerin ve projenin
tanıtımının yapılması.

Önceden tespit edilen program kapsamındaki kadınların haklarını aramaları konusunda
bilinç yükseltme toplantıları düzenlenmesi.
“Şiddet mağduru kadınlara nasıl yardım edilir”.konulu kitapçık hazırlanarak halka
dağıtılması.
Eylül ayında Polonya'da Projesi toplantısı düzenlenmesi.
Kadınlara yönelik şiddet ile ilgili düzenlenen anketlerin sonuçlarının ve raporların
internette yayınlanması.
Projenin son toplantısının Nisan ayında Türkiye’de yapılması
Kadınların hakları konusunda bilgilendirme amacıyla Proje ortkalrıyla işbirliği içinde
İngilizce ve Türkçe dillerinde yayınlanacak kitap hazırlanması.
Raporun internette yayınması.
Hedef gruptaki kadınların istihdamı için sektörler ile temasa sağlanması.
Proje faaliyetlerinin sunulduğu fotoğraflar, DVD, dergi hazırlanması dağılması

