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Bu yayın Hollanda Büyükelçiliği – MATRA Programı desteğiyle
yürütülen bir proje kapsamında hazırlanmıştır. Bu yayının
içeriğinden yalnızca Kadın Dayanışma Vakfı sorumlu olup, içerik
herhangi bir şekilde Hollanda Büyükelçiliği’nin görüşlerini
yansıtmamaktadır.
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GİRİŞ
Bu rehberi, Kadın Dayanışma Vakfı’na gönüllü destek
vermek isteyen kadınlara Vakfı tanıtmak ve gönüllü
desteğin ne şekillerde olabileceğine dair fikir vermek için
hazırladık. Gönüllü desteğin sınırları ve dolayısıyla bu
rehberin içeriği katkılarla genişletilebilir, birlikte çalışarak
yeni ve güçlendirici çalışmalar üretilebilir. Bu kitapçık,
gönüllülüğe kısıtlayıcı bir çerçeve çizmenin ve sınırlar
getirmenin ötesinde, yan yana çalışma yürütebilmenin
temel ilkeleri üzerine oluşturulmuş bir rehber niteliğinde.
Kadın Dayanışma Vakfı’na vereceğiniz her türlü destek,
kadına yönelik şiddetle mücadeleye önemli katkı
sağlayacaktır. Sizlerle tanışmak ve birlikte güçlenmekten
mutluluk duyacağız.

1. BİZ KİMİZ?
Kadın Dayanışma Vakfı, resmi olarak kurulduğu yıl olan
1993’ten bugüne, şiddete maruz kalan kadınlarla
dayanışma kuran bağımsız ve feminist bir kadın sivil toplum
örgütüdür.
Vakfın kökeni 1987 yılında bir grup aktivist kadının
oluşturduğu “Kadın Tartışma Grubu”na dayanır. Bu grup
düzenli olarak bilinç yükseltme toplantıları ile bir araya
gelinen, kadınlık deneyimlerinin paylaşıldığı ve kadına
yönelik şiddetin yaygınlığına dair farkındalığın oluşmasında
aracı olan toplantılarla kadın hareketi tarihi açısından büyük
öneme sahiptir.
Bu toplantılarda biriken deneyimler sonrası, şiddete maruz
kalan kadınların ücretsiz destek alabilecekleri bir Kadın
Danışma Merkezi açma ihtiyacına dair adımlar atılmaya
başlandı.
Bu adımlardan ilki 1991 yılında bir belediye işbirliği ile açılan
“Kadın Danışma Merkezi” oldu. Böylece bir kadın sivil
toplum örgütü ile yerel yönetim arasındaki ilk işbirliği
gerçekleşti.
Vakfın resmen kurulduğu 1993 yılında ise bir ilke daha imza
atılarak yine bir belediye işbirliği ile Türkiye’nin ilk bağımsız
Kadın Sığınağı açıldı.

a) İlkelerimiz
• Bütün çalışmalarımızı ve bu çalışmalardaki yöntemlerimizi
feminist bakış açısıyla belirleriz.
• Kararlarımızı hepimizin sürece dâhil olmasını sağlayacak
yöntemlerle alırız.
• Şiddetsiz yöntemlerle çalışır ve herkesin kendini daha iyi
ifade edebileceği yeni yöntemleri araştırırız.
• Seçilmiş resmî konum ve kurullarımız olsa da iç işleyişimizi
ve diğer kurumlarla ilişkilerimizi yatay örgütlenme
temelinde yürütürüz.
• Kaynaklarımızı kadınların kişisel gelişimini destekleme
yönünde kullanmaya öncelik tanırız.
• Kadınların yüz yüze ve samimi ilişkiler kurmasının, ortak
kadınlık durumuna ilişkin farkındalığa ulaşmada önemli
olduğuna inanırız.

b) Organizasyon Yapımız
Kadın Dayanışma Vakfı işleyişine dair kararlar, gönüllüler ve
üyelerden oluşan Yürütme Grubu adı verilen grupta yapılan
tartışmalar sonucunda, oy çokluğu ile değil, uzlaşma ile
alınır. Vakfın çalışmalarında yer almak için üye olma şartı
yoktur; ancak aktif gönüllülük önemlidir. Vakıftaki
gönüllülük sürecine dair ayrıntılı bilgiyi ilerleyen
bölümlerde bulabilirsiniz.

c) Feminist Bakış Açısı Çalışmalarımızı
Nasıl Şekillendiriyor?
• Kadına yönelik şiddetin, cinsiyetler arası eşitsiz güç
ilişkilerine dayanan toplumsal bir sorun olduğu ön kabulü
ile hareket ediyoruz.
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• “Yardım değil, dayanışma” anlayışını temel alıyoruz.
Dayanışmanın temelinde eşit ilişki kurabilmek olduğunu
bilerek hareket ediyoruz.
• Kendimizi “kurtulmuş” ve “kurtarıcı” kadınlar olarak
görmüyor; şiddete maruz kalan kadınları kurtarmaya değil,
karşılıklı dayanışma örmeye ve birlikte güçlenmeye
çalışıyoruz.
• Kadınları maruz kaldıkları şiddet nedeniyle suçlamıyor,
yargılamıyoruz. Şiddetin asla hak edilmeyeceği ön
kabulüyle hareket ediyor, şiddetin nedenini kadınların
yaptıkları veya yapmadıklarında aramıyoruz.
• “Kadının beyanı esastır” ilkesiyle hareket ediyoruz. 2014
yılında Hacettepe Üniversitesi tarafından tüm Türkiye'de
yürütülen Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması’na göre
Türkiye’de kadınların sadece %11’i maruz kaldıkları şiddet
nedeniyle destek almak için herhangi bir kuruma
başvuruyor; %44’ü ise maruz kaldığı şiddeti, en yakınları
dâhil, hiç kimseye anlatmıyor. Bu nedenle maruz kaldığı
şiddeti paylaşmak isteyen bir kadınla dayanışmanın ön
koşulunun, onu hikâyesinde çelişki/tutarsızlık yakalamaya
çalışmadan, yargılamadan ve suçlamadan dinlemek
olduğunu bilerek iletişim kuruyoruz.
• Kadın Dayanışma Vakfı olarak her türlü yaş, etnik kimlik, dil,
engellilik durumu, ırk, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, maddi
durum, siyasi görüş, dini inanç gibi tüm kimlik öğelerinin
üzerinden kurulabilecek her türlü ayrımcılığa kesinlikle karşı
çıkıyor ve Vakıfta yürüyen çalışmaların tümünde tüm
çeşitliliğimizle yan yana duruyoruz.

2) ÇALIŞMA ALANLARIMIZ
2014 yılında Hacettepe Üniversitesi tarafından yapılan
Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması sonuçlarına göre
Türkiye’de kadınların %36’sı fiziksel şiddete, %12’si cinsel
şiddete, %30’u ekonomik şiddete ve %44’ü ise psikolojik
şiddete maruz kalmaktadır.
Kadına yönelik şiddetin bu yaygınlığına karşı feminist kadın
sivil toplum örgütlerinin kadına yönelik şiddetle mücadele
çalışmaları son derece önemlidir. Kadın Dayanışma Vakfı
olarak kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarımızı
farklı alanlarda sürdürüyoruz.
Bu çalışmalarımızı yürütebilmek için gereken maddi kaynağı
çeşitli ulusal ve uluslararası kurumların sağladığı fonlara
başvurarak ve Vakfa yapılan gönüllü bağışlarla sağlıyoruz.
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a) Kadın Danışma Merkezi
Kadın Danışma Merkezleri, kadına yönelik şiddete maruz
kalan kadınlara, bu şiddetle mücadele edebilmek için
ihtiyaç duyabilecekleri farklı şekillerdeki desteği sağlayan
merkezlerdir. Kadınların şiddetle mücadele etme sürecinde
ücretsiz
sosyal,
hukuki
ve
psikolojik
desteğe
ulaşabilecekleri,
yaşadıklarını
yargılanmadan
paylaşabilecekleri, kadına yönelik şiddete, bununla
mücadele yollarına ve yasal haklarına dair bilgi
alabilecekleri ilk başvuru noktalarıdır. Kadın Danışma
Merkezinde farklı mesleklerden gönüllü ve profesyonel
çalışan kadınlar bulunabilirler. Feminist bakış açısına sahip
olmak ve çalışmaları feminist ilkelerle yürütmek önemlidir.
Kadın Dayanışma Vakfı bünyesindeki Kadın Danışma
Merkezinde şiddete maruz kalan kadınların, bu şiddetle
mücadele ederken ihtiyaç duyabilecekleri sosyal, hukuki ve
psikolojik desteği kadının beyanını esas alarak, “yardım”
değil dayanışma esasıyla ve ücretsiz olarak sağlıyoruz. Kadın
sorunlarına dair duyarlılığı ve farkındalığı olan ve kadına
yönelik şiddetle mücadeleye öncelik veren kadınların
bulunduğu Kadın Danışma Merkezinde, başvuranların
kendilerini rahat ve güvende hissedecekleri bir ortam
yaratıyoruz.
2016 yılında Kadın Danışma Merkezine 336 kadın maruz
kaldığı şiddet nedeniyle destek almak için başvurdu.
Başvuran kadınların %65’ine sosyal destek, %33’üne Vakfın
gönüllü avukatları tarafından hukuki destek, %8’ine
psikolojik destek sağlandı.

b) Kadın Ticareti ile
Mücadele Çalışmaları
2005-2016 yılları arasında kadın ticaretine maruz kalan
kadınlara destek sağladığımız sığınağımızda kalan kadınlara
kaldıkları süre boyunca çevirmenler aracılığıyla kadınların
ana dillerinde sosyal, hukuki, psikolojik desteğin yanı sıra,
ihtiyaç duyulan tıbbi ve maddi destek sunuldu. Bu sığınak
çalışmasıyla 286 kadın, 9 çocuk ve 2 bebek ile dayanışma
kuruldu.
Bu süre boyunca Vakıf, ulusal/uluslararası çalıştay ve
toplantılarda kadın ticareti ve bununla mücadele
konularında farkındalık yaratma amacıyla ilgili resmi
kurumlara ve sivil toplum örgütlerine bilgi ve deneyim
aktarımında bulundu. Radyo, televizyon programlarına
katılarak ve konu hakkında hazırladığı raporlar ve yayınlarla
toplumda kadın ticareti ile mücadele konularında
farkındalık yaratma çalışmalarını sürdürüyor.
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c) Savunuculuk Çalışmaları
Kadın Dayanışma Vakfı’nda kadın dayanışması yoluyla
kadına yönelik şiddet ve bu şiddetin temelindeki toplumsal
cinsiyet eşitsizliği ile mücadele ediyoruz. Kadına yönelik
şiddetin meşruiyetini sona erdirmek ve toplumsal cinsiyet
eşitliğinin ana akımlaştırılması amacıyla kamuoyu, medya,
sivil toplum örgütleri ve kamu kurumları ile temaslarda
bulunuyoruz.
Siyasi iradelerin ilgili yasaları yürürlüğe koymaları ve
uygulamaları, kadınlara yönelik hizmetler için finansman
sağlamaları ve kadına yönelik şiddetle mücadele
mekanizmasında yer alan kurumların sorumluluklarını
yerine getirmeleri için kurum ziyaretleri, kamu-sivil toplum
ortak toplantıları, izleme ve değerlendirme raporları
aracılığıyla savunuculuk faaliyetlerinde bulunuyoruz.

d) Farkındalık Çalışmaları
Kadına yönelik şiddet ve kadın ticareti ile mücadele
konularında eğitim/atölye programları düzenleyerek Vakıf
gönüllülerine, bu alandaki sivil toplum örgütlerine ve kamu
kurumlarında çalışan profesyonellere yönelik bilinç
yükseltme/farkındalık çalışmaları yapıyoruz.
Ayrıca üniversitelerde ve mahallelerde yürüttüğümüz
çalışmalarla toplumsal cinsiyet rolleri ve kadına yönelik
şiddet konularında bilgi paylaşımları ve karşılıklı deneyim
aktarımları gerçekleştiriyoruz.
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3) GÖNÜLLÜLÜK
a) Kadın Dayanışma Vakfı’nda
Gönüllü Olmak
Sivil toplum örgütlerinde gönüllülerin dayanışmasıyla
yürütülen çalışmalar, o örgütün tabandan başlayarak
zenginleşmesini sağlar ve faaliyetlerini gerçekleştirmesinde
önemli bir kaynak yaratır. Gönüllüler ve profesyonel
çalışanlar arasındaki etkileşim, her iki grubun da karşılıklı
olarak güçlenmesine ve motivasyonlarının artmasına neden
olur.
Kadın Dayanışma Vakfı, birçok çalışmasını gönüllü olarak
emeğini ve zamanını ayıran kadınların desteği ile yürütüyor.
Vakıf gönüllüsü olmanın en önemli kriteri Vakfın çalışma
biçimlerini de belirleyen ilkeleri ve amaçlarında
ortaklaşmaktır. Feminist ilkeler, toplumsal cinsiyet eşitliği,
kadına yönelik şiddet, bu şiddetle mücadele yöntemleri,
yatay ilişkilenme, savunuculuk, başka kurumlar/kişilerle
ilişkiler gibi konularda ortak bir dili konuşabilmektir.

Kadın Dayanışma Vakfı’nda gönüllü olmak isteyenler
telefonla, e-maille veya doğrudan gelerek başvurabilirler.
Vakıf politikası gereği, gönüllü olmak için yılda iki kez
düzenlenen “Gönüllü Atölyeleri”nden birine katılmış olmak
gerekir. Atölyeye katılmış gönüllüler, bu rehberde “Gönüllü
Çalışma Gruplarımız” başlığı altında sayılan çalışma
gruplarına dahil olabilir ya da kendi önerdikleri çalışma
gruplarını oluşturabilirler.
Gönüllü atölyeleri, Vakıf gönüllüsü olmak isteyen tüm
kadınlara açık olarak düzenlenebileceği gibi, bazen Vakfa
belirli bir alanda destek verebilecek meslek gruplarına
yönelik olarak da düzenlenebilir (örn. Gönüllü Psikologlar
Atölyesi, Gönüllü Avukatlar Atölyesi). Atölye duyuruları Vakıf
web sitesi ve sosyal medya hesaplarında yaygınlaştırılır.
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Gönüllü atölyelerinde toplumsal cinsiyet, kadına yönelik
şiddet, feminist ilkeler, görüşme teknikleri, yasal haklarımız,
şiddetsiz iletişim vb. başlıklarda çalışmalar yapılır,
katılımcılarla ortak bir dil kurulması sağlanır.
Kadın Dayanışma Vakfı’nda gönüllülüğün aynı zamanda,
kadınlarla bir araya gelmenin, hayatlarımızdaki kadına
yönelik şiddetin izlerini fark etmenin, ön yargılarımızla
yüzleşmenin, şiddete toplumsal cinsiyet eşitsizliği
çerçevesinde ve feminist ilkelerle yaklaşabilmenin, kadına
yönelik şiddetle mücadeleye katkıda bulunmanın, sizinle
aynı konuları dert edinen başka kadınlarla tanışmanın aracı
olması umut edilir.
Kadın Dayanışma Vakfı kadına yönelik şiddetle mücadeleyi
kadın dayanışması yoluyla sürdürmeyi tercih eden bağımsız
feminist bir kadın örgütüdür. Bu nedenle Vakıf gönüllüsü
olarak yalnızca kadınlarla yan yana durmayı tercih eder.
Biliyoruz ki, erkekler de toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile
mücadele edebilirler. Bunu yaparken “erkeklik” mitini
sorunsallaştırarak, ataerkil toplum düzeninin kendilerine
sağladığı ayrıcalıkları sorgulayabilirler. Bunları kendi
kuracakları örgütlenmelerde yapabilirler. Kadınların daima
erkeklere ait olagelmiş kamusal alanda kendi sözlerini ve
eylemlerini üretebilecekleri alanlar açma çabasının değerini
görmezden gelmeden ve önünde durmadan bu
mücadeleye katkı koyabilirler.

b) Siz Neler Yapabilirsiniz?
Her kadın, kadına yönelik şiddetle mücadeleye bir biçimde
katkıda bulunabilir. İlk adım kendi deneyimlerimizin farkına
varmak, kendi hayatımızdaki şiddetin izlerini ortaya
koymaya çabalamaktır. Şiddete kayıtsız kalmamak,
kendimiz veya bir başkası şiddete maruz kaldığında neler
yapılabileceğini bilmek çok güçlendiricidir. Şiddete maruz
kalan bir kadını yalnızca yargılamadan ve suçlamadan
dinlemek dahi dayanışma kurmanın önemli bir parçasıdır.
Kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda sizin gibi
düşünen, bu konuda birlikte bir şeyler yapmak isteyen
başka kadınlarla bir araya gelmek ise hem güçlendirici hem
dönüştürücüdür. Bağımsız bir sivil toplum örgütü olarak biz,
Kadın Dayanışma Vakfı ile dayanışma sağlayacak her kadının
rolünü önemsiyoruz. Gönüllüler Kadın Dayanışma Vakfı’nın
çalışma alanlarına ve ilkelerine uygun şekilde, kendi
becerileri ve ilgi alanları doğrultusunda destek olabilirler.
Gönüllüler kendileri veya bir araya gelecekleri diğer gönüllü
kadınlarla birlikte yapabileceklerine dair fikirleri Vakfa
iletebilirler. Gönüllü olacak kadınların burada sağlayacakları
katkının her aşamasında bulunmaları, planlama ve
değerlendirme süreçlerine de katılmaları önemlidir.
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Gönüllülük kişinin kendisine ve Vakfa uygun gün ve
saatlerde gelmesi şeklinde olabileceği gibi, uzaktan destek
şeklinde de olabilir. Gönüllü kadınların Kadın Dayanışma
Vakfı’na ayıracağı emek ve vakit çok değerlidir. Bu nedenle,
ayrılacak vaktin etkin şekilde önceden planlanması gerekir.
Gönüllü desteğin hangi günlerde ne kadar süreceği, neyi
içereceği, vs. belirlenmelidir.

Gönüllü olmak
isteyen kadınlardan
Vakıf tarafından düzenlenecek
gerekli eğitimlere katılmaları,
Vakfın ilke ve amaçlarını içselleştirmeleri,
Vakfın çalışma yöntemlerine uygun
şekilde hareket etmeleri ve gizlilik
prensibine uymaları
beklenir.

Gönüllüler istediklerinde gönüllü çalışmaya bir müddet ara
verebilir
veya
istedikleri
zaman
sürdürmekten
vazgeçebilirler. Gönüllü destek, doğası gereği kişinin kendi
isteğiyle, bulunmayı istediği ve kendini iyi hissettiği bir
yerde devam etmelidir. Aynı şekilde, Kadın Dayanışma Vakfı
da,
ilkesel
nedenlerle
birlikte
çalışamayacağını
gördüğü/düşündüğü bir gönüllü ile yollarını ayırmayı
seçebilir. Hali hazırda süren çalışmalar varsa, bu çalışmaları
aksatmamak için ara verme ve/veya ayrılma kararları
mümkünse önceden haber verilmelidir.

c) Gönüllü Çalışma Alanları
• Farklı konularda çalışma yapmak için oluşturulan gruplara
katılabilirsiniz.
• Toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve kadına yönelik şiddet ve
bunlarla mücadele konularında bilgi ve farkındalığımızı
artırmak için düzenlediğimiz buluşmalara katılabilirsiniz.
• Kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık geliştirmeye
yönelik etkinlikler (sohbet, panel, toplantı, film gösterimi
vb.) organize edebilir veya düzenlenen etkinliklere katkı
sunabilirsiniz.
• Vakıf adına katılım sağlanan toplantılarda, etkinliklerde,
radyo ve TV programlarında ve/veya Vakfa bilgi alma
amacıyla yapılan ziyaretlerde Vakfı ve Vakıf çalışmalarını
tanıtabilir, toplumsal cinsiyet, kadına yönelik şiddet,
şiddetle mücadele vb. konularda bilgi aktarabilirsiniz.
• Kadın Dayanışma Vakfı, çeşitli kurum, kuruluş ve
bireylerden sağlanan bağışlar ve üye katkılarıyla maddi
kaynak yaratıyor, çeşitli projeler yürüterek ve gönüllü
çalışanların destekleriyle varlığını sürdürüyor. 1993 yılından
bu yana sürdürdüğümüz faaliyetlerin devamlılığı,
geliştirilmesi ve şiddete maruz kalan kadınlarla yürütülen
dayanışmanın sürekliliği için ayni/nakdi bağış toplayabilir,
kaynak geliştirme çalışmalarına katkıda bulunabilirsiniz.
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• Aynı zamanda Kadın Danışma Merkezi de olan Vakıfta fiziki
düzenlemeler/değişiklikler yaparak burayı tüm kadınların
kendilerini daha iyi ve rahat hissedecekleri bir yer haline
getirmeye destek olabilirsiniz.
• Kadın Dayanışma Vakfı yayınlarının, web sitesi ve sosyal
medya hesaplarında paylaşılacak içeriklerin yabancı dillere
çevrilmesine destek olabilirsiniz. Yabancı dillerde yapılan
görüşme ve yazışmalara da çeviri desteği verebilirsiniz.
• Kadına yönelik şiddet ve kadın ticareti ile mücadele
hakkında yabancı dillerdeki metinlerin Türkçe’ye çevrilerek
paylaşılmasına destek olabilirsiniz.
• Kadına yönelik şiddete ilişkin yazılı ve görsel materyalleri
arşivleyebilirsiniz.

• Kadın Dayanışma Vakfı tarafından düzenlenecek atölyelere
katılarak Kadın Danışma Merkezine destek almak için
başvuran
kadınlarla
sosyal
destek
görüşmeleri
yapabilirsiniz.
• Avukat veya psikolog iseniz hukuki ve psikolojik
danışmanlık desteği verebilirsiniz.
• Mesleki bilgi ve becerileriniz doğrultusunda Kadın
Danışma
Merkezinde
eğitim/atölye
çalışmaları
düzenleyebilirsiniz.
• Kadın Danışma Merkezinde görüşmeye çocuğuyla gelen
kadınların çocuklarıyla görüşme süresince ilgilenerek
görüşmenin
sağlıklı
biçimde
sürdürülebilmesini
sağlayabilirsiniz.
• İş ihtiyacı olan danışanların iş bulmalarına destek
olabilirsiniz.
• Acil ihtiyacı olan danışanlar için gereken durumlarda bağış
toplayabilirsiniz.

d) Gönüllü Çalışma Gruplarımız
Aşağıda sıraladığımız gruplar halihazırda Kadın Dayanışma
Vakfı’nda çalışma yürütülen gönüllü gruplarıdır. Sizler de
Vakfın çalışma alanı, amaçları ve ilkeleri doğrultusunda
destek verebileceğiniz konu ve konularda bir çalışma grubu
önerebilir veya var olan gruplara dahil olabilirsiniz.
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• Sosyal Destek Çalışma Grubu:
Kadın Danışma Merkezinde verilen desteklerden biri olan
“sosyal destek”, Vakıf gönüllüsü kadınlar tarafından
sağlanmaktadır. Bu gruba dahil olabilmek için, Kadın
Dayanışma Vakfı Gönüllü Atölyelerine katılmış olmak
gerekir. Bu desteği verecek olan gönüllü, kadına yönelik
şiddetle mücadele mekanizmaları ve görüşme teknikleri
konusunda teorik ve pratik süreci geçirdikten sonra
görüşme yapmaya başlar. Bu süre, gönüllünün görüşme
yapmaya hazır olması ve danışanla görüşme pratiğini
içselleştirmesine göre değişebilmektedir.

• Hukuki Destek Çalışma Grubu:
Kadın Danışma Merkezinde verilen desteklerden biri olan
“hukuki destek”, Vakıf gönüllüsü avukatlar tarafından
ücretsiz olarak sağlanmaktadır. Bu destek, danışanın ihtiyaç
duyduğu doğrultuda hukuki aktarımda bulunmayı, kadına
yönelik şiddetle mücadele mekanizmaları ve yasal haklara
dair bilgilendirme yapmayı ve ilgili kurumlara
yönlendirmeyi içerir. Kadın Dayanışma Vakfı gönüllüsü
avukatlar, aksi hukuk destek çalışma grubunda
kararlaştırılmadıkça, danışanın duruşmalarda temsilini
üstlenmez. Bu gruba dahil olabilmek için Kadın Dayanışma
Vakfı gönüllü atölyelerine katılmış olmak gerekir.

• Psikolojik Destek Çalışma Grubu:
Şiddete maruz bırakılan kadınların, Kadın Danışma
Merkezinde ulaşılabilir ve ücretsiz psikolojik destek
alabilmesi için kadına yönelik şiddet alanında çalışan
ve/veya çalışmaya gönüllü psikologların, psikolojik
danışman ve rehberlerin ve psikiyatristlerin yer aldığı
gruptur. Bu gruba dahil olabilmek için, Kadın Dayanışma
Vakfı Gönüllü Atölyelerine katılmış olmak gerekir.
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• Gönüllü Koordinasyonu ve Atölye Çalışmaları Grubu:
Kadın Dayanışma Vakfı gönüllüleri arasında koordinasyonu
sağlayacak, ihtiyaçları belirleyecek, bu ihtiyaçlar
doğrultusunda
geliştirilecek
atölye
çalışmalarının
organizasyonu ve yürütülmesi dahil tüm süreci ortak
kararlarla ilerletecek gönüllülerden oluşan gruptur.
• Kaynak Geliştirme Grubu:
Kadın
Dayanışma Vakfı
faaliyetlerin
devamlılığı,
geliştirilmesi ve şiddete maruz kalan kadınlarla yürütülen
dayanışmanın sürekliliği için bireysel ve kurumsal
bağışçılara ulaşarak ayni/nakdi bağış toplamanın yolları
üzerine düşünen, açıklanan hibe programlarını ve yenilikçi
destek olanaklarını takip eden, bu programlara başvuru için
proje geliştiren ve yazan gruptur.

• Çeviri Destek Grubu:
Kadına yönelik şiddet ve toplumsal cinsiyet alanına dair
metinlerin çevrildiği, şiddetle mücadeledeki uluslararası
çalışma raporlarının Türkçe’ye kazandırıldığı, danışanların
ihtiyaç duydukları ya da kendilerini ifade edecekleri
anadillerine göre çeşitlenen çeviri desteği araştırmasının
yapıldığı, bazı temel başvuru mekanizması metinlerinin
başvurucu kadınların ihtiyaçları doğrultusunda, dillerine
çevrildiği gruptur.
• İletişim Grubu:
Kadın Dayanışma Vakfı’nın görünürlük faaliyetlerini içeren
her türlü çalışmayı yapan gruptur. Bu faaliyetler arasında
basına yönelik çalışmaların yapılması, görsel materyallerin
tasarlanması, sosyal medya hesaplarının yönetimine dair
planlamaların yapılması ve içeriklerin hazırlanması, e-bülten
hazırlanması gibi çalışmalar yer alır.
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HEPİMİZ İÇİN
KADIN DAYANIŞMASI!
Kadın Dayanışma Vakfı olarak, kurulduğumuz günden
bugüne çalışmalarımızı kadına yönelik şiddetle mücadele
alanında söz söylemek isteyen ve kadın dayanışması yoluyla
karşılıklı güçlenmeyi değerli bulan gönüllü kadınlarla
yürütüyoruz.
Kadın dayanışmasına inanıyor ve yan yana olmanın yarattığı
güvenle yol alıyoruz.
Yaşasın Kadın Dayanışması!

Kadın Dayanışma Vakfı
The Foundation
For Women’s Solidarity

