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Who We Are

IMECE’s aim is to empower Black, Minority Ethnic and Refugee (BMER) women, particularly Turkish, Kurdish and Turkish Cypriot
women, and improve the quality of their lives.
We offer holistic stemless services, addressing gender, cultural and linguistic needs in a safe, women-only, familiar environment

Our Vision

is a society where women fulfil their dreams and enjoy their lives in a peaceful and equal world without violence

Our Mission

We challenge women’s inequality. We do this by working together to ensure women claim and enjoy their rights and achieve
independent lives free from violence
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Chair’s Report
Our challenge is to meet the increasing demand within
decreasing budgets. Reductions in legal aid and changes to
welfare benefit disproportionately impacted ethnic minority
women who have chosen to leave violent relationships. Some
are in forced marriages; many are single parents with language
barriers.

With the energy of our users and the dedication of our staff,
volunteers and trustees, we are committed to achieving our
mission: to challenge women’s inequality by working to ensure
women claim and enjoy their rights and achieve independent
lives.

“I don’t know what I would
do if it were not for IMECE”

2014/15 was a year of working together: our staff, volunteers,
service users and the board of Trustees. A heartfelt thank you to
all. Here’s to further progress.
Semra O’Reilly
IMECE-Chair

February 2015

The above is one of the many touching comments we received
from our users at our AGM. They told us how much they value
the support they receive from IMECE and we know we can do
much more. They told us about the discrimination they face, the
isolation, the cuts in legal aid and how all of this affects their
mental and physical health. We listened.

In addition to our users we listened to our staff and volunteers.
The board of trustees considered, debated and revised IMECE’s
vision, mission and values and prepared a 3 year strategic plan
that reflects the concerns of our users. It is an ambitious plan, a
road map for our work, but we are committed to delivering it and
will report our progress in the coming years.

Apart from funding, accommodation has been the focus of our
agenda. Islington Council, the owners of the building we have
been based in since our inauguration, do not have funds to
maintain the building. They would like to transfer its ownership to
the current users. This could be an opportunity for IMECE but
the building needs work done to it for which we have no funds.
We are working this year to raise funds to renovate the building
to provide a secure base for our work.
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Director’s Report

It has been another very exciting and challenging year for
IMECE.

We also continued our strategic and policy work on Harmful
Practices and the specific needs of BAMER women. This year
we specifically focussed on the importance of BAMER women’s
specialist service provision for fairness and diversity.

Austerity measures and public sector cuts to services have
resulted in a serious cumulative impact on Black Minority Ethnic
and Refugee (BAMER) women. It is increasingly hard for
BAMER women to seek and access their rights and the
protection they need.

I would like to thank all of IMECE’s trustees, colleagues and
volunteers for their role in making a significant impact on the
lives of the women they come across. And I would like to
congratulate every woman for their strength, courage and
determination in their search for a better life.

IMECE worked very hard to ensure that BAMER women had
access to high quality and relevant information, tailor-made
services, non-judgemental treatment and meaningful capacity
building to rebuild their lives on the basis of their own choices.

Feride Kumbasar
Director

Some of Our Achievements
• 5,800 service users received advice, information,
training and advocacy to access rights and
entitlements
• 467
• 184

• 284

• 322

• 796

women, young people and members of the
wider community attended awareness raising
sessions on VAWG, Forced Marriage, Honour
Based Violence and Female Genital Mutilation

• 191
• 12

practitioners attended our training on Violence
Against women and Girls and Harmful Practices

• 10

children and young people received prevention
training on VAWG and Harmful Practices

women and young people attended weekly
support groups across London

counselling sessions were provided to women
in need
women attended group counselling sessions

volunteers secured sustainable employment
volunteers pursued further education

• 1,920 women benefitted from our volunteers’ assistance

• £3,078,711 income maximisation
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“BAMER Women’s
organisations are not only
service providers. They are
agent of social change.
We constantly work with
communities to change their
attitudes and beliefs regarding
gender roles and women’s
rights”

Feride Kumbasar

”I have been away for a while and when I came back
I started using IMECE’s advice service as I needed
support in applying for Personal Independent
Payment due to my health issues deteriorating and
I had to stop working last year.
As soon as I booked an appointment, I felt I had a
very welcoming advice session. I always feel I could
make my issues and problems understood easily at
IMECE’s Advice Service and through the years of
using the service, I have gained a great deal of trust
in regards to the support that the advice workers
could provide to sort any issues I have been facing.”
Service user

“Through IMECE’s support, I was able to get a social
grant to buy basic necessity items for my home. The
referrals to different services in Islington made my
life easier and also empowered me in regards to the
energy efficiency at home, learning to do budgeting
to be able to manage my finances.”
Service user

“Knowing that there is IMECE out
there gives relief”
Gulser Cetin, Enfield Connect One
Housing Support

“I have been coming to IMECE for the
last 2 years. I learned a lot. They are
(advisors) my hands and legs.

Without their support I cannot find my
way around the system.”
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Service user

Specialist Advice and Information Service

IMECE provides high quality information and advice and accessible guidance on rights and entitlements enabling women to make
informed decisions. The service is provided through telephone advice (5 days a week), drop-in service, appointments and letter
reading surgeries. Islington Housing Aid runs monthly housing surgeries from IMECE’s premises.
We offer advice and information on;
• Welfare benefits
• Income maximisation
• Domestic violence
• Debt
• Homelessness, housing and maintenance
• Hate crime, harassment, ASBOS
• Care and personalisation
• Neighbour dispute
• Health
• Employment
• Education
• ESOL
• Volunteering

Last year we have assisted women with income maximisation by providing support on:
DLA Applications
DLA Appeals
ESA Applications
ESA Benefit Related Interventions
Council Tax Benefit related applications and /or dispute
Housing Benefit related applications and /or dispute
Income Support Applications
Pension Credit related applications and /or dispute
Social Funds Applications
JSA Applications
Tax Credit related applications and /or dispute

86
13
29
128
47
80
31
13
16
21
66
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Violence Against Women and Girls Services

Our Violence Against Women & Girls (VAWG) service provides
crisis intervention for Black Minority Ethnic and Refugee
(BAMER) women survivors of Domestic and Sexual Violence
and Harmful Practices including Forced Marriage, Female
Genital Mutilation, “Honour” Based Violence, and dowry related
violence.

Alongside one-to-one support, Our VAWG service delivers
training, awareness raising workshops and activities to teachers,
children and young people both within and outside the school
setting.
We also provide training for teachers during INSET days and to
youth workers. IMECE also continued to deliver specialist
training and awareness-raising sessions on harmful practices to
a numbers of statutory and voluntary organisations.
Our VAWG service consists of five projects;

• ASCENT Advice and Counselling: Partnership under London
VAWG Consortium. IMECE provides VAWG Advice and
Counselling under this strand which includes one-to-one advice
and women’s support groups.
• ASCENT Ending Harmful Practices: Partnership under
London VAWG Consortium. IMECE provides specialist intensive
support services for women survivors of Harmful Practices.

• ASCENT Prevention: IMECE provides training to children and
young people aged between 9-25 for early intervention.

“IMECE assisted us supporting vulnerable young
women fleeing from honour based violence”

• Hearthstone Partnership: Partnership with Haringey
Hearthstone. IMECE provides one-day specialist VAWG advice
and support services for Turkish, Kurdish and Turkish Cypriot
women living in Haringey.

“I was feeling hopeless and thinking about ending
my life before I found IMECE. They made me feel
that I am a precious. Things changed a lot since
then. Now I see different face of the life which is
more colourful than the one I knew”

• SAMIRA Project: Partnership project funded by Islington
Council to provide specialist BAMER VAWG one-to-one support
and outreach.

Julie- Donna Best, City and Islington College

We have run surgeries from City and Islington College,
Tolpuddle Police Station, Enfield Homes, Enfield Women’s
Centre and Heartstone Haringey.

Service user
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IMECE always provides all necessary documents and strong support
letters when we work on NRPF (Nor Recource to Public Fund) case
together.
Suna Kilic, Solicitor
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Family Support Service

IMECE has been one of the vital partner of Islington Families First Project provided outreach support and specialist domestic
violence support to families with children aged 5-19 from services to Turkish, Kurdish, Turkish Cypriot communities in Islington.

We have run weekly drop in surgeries at Newington Green and Copenhagen Primary Schools and participated in local events to
increase the access for our families.

“Having support workers who speak Turkish and
Domestic Violence specialist helped us to be more
responsive to the families and the colleagues who
needed specialist advice and support when
supporting families”
Catriona D’Arcy, Families First, Family Action

Pinhole

Pinhole Photography course
April-June 2014

Me and My World Through Pinhole Exhibition
1-3 November 2014, Stoke Newington

IMECE delivered a 6 week pinhole photography course to children from the Turkish, Kurdish and Turkish Cypriot communities.

27 children aged between 5 and 18 years of age participated in the project. They made a pinhole camera from card boxes to capture
a moment importance for them and to tell their story. The project was aimed at encouraging creativity, increasing confidence and
self-expression through photography. Along with learning the basic principles of photography, children developed decision making
and teamwork skills throughout the project.
The cameras the children made and the photographs they took during the 6 week course were exhibited in November 2014.

The exhibition attracted over 200 visitors across 3 days. The exhibition was opened with a reception by Baroness Meral Ece from
the House of Lords. Baroness Ece stated the importance of learning the basics in order to be in touch with reality as she argued
young people increasingly see the world through digital technology.
The children received Certificates of Achievement and were very proud to see their pictures being exhibited.
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Counselling

IMECE Counselling Service specialists (employees and
volunteer counsellors) continued to carry out their work within
the code of ethics and practice of British Association for
Counselling and Psychotherapy (BACP).

We received referrals through GP surgeries, Psychological
Services; including Increasing Access to Psychological
Therapies (IAPT) services, Psychiatric Units, Child and
Adolescent Mental Health Services (CAMHS), Primary Mental
Health Teams (PMHCT), Social Service, Refugee Community
Organizations, Voluntary Organisations, Statutory Services as
well as self-referrals.
The service supported 310 women through one-to-one, group
and confidence building sessions.

“I understand the causes of my feelings better and
I am more confident in expressing them”
User of confidence building group
“Both group and individual counselling is extremely
helpful to my clients”
Anna Benjamin, Look Ahead, Tower Hamlets Floating
Support
“There is very little support available out there for
Turkish speaking women. IMECE’s services are really
important to us”
Ginnie Landon, Enfield Women’s Centre

National Mental Health Day Celebration
and User Consultation
• What do you do to overcome stress?

10 October 2014, Redmond Resource Centre

37 women participated in the celebration and tested Laughter
therapy first time. The session continued with user consultation
and group discussion took place on three topics;

Most common ways of overcoming stress and relief amongst the
consultees were going out for a walk, knitting, sleeping, talk to
family in home country, speak to friends, listening to music, do
gardening, hand crafting, attending IMECE’s support groups and
giving little breaks.

• What affects your Mental Health and how do you feel
about it?

Participants reported that domestic issues, separation from
home country and extended family, financial and social limitations, benefit cuts, housing issues, not being able to make ends
meet financially, Health services and lack of care from health authorities, language barriers, not being able to express oneself in
English, racism, not knowing the UK system well enough, immigration issues and limitation, isolation, unemployment and communication issues with child/ren were main common things
which effected their Mental Health.

• What kind of activities or services do you think IMECE
should deliver to complement your Mental Health?

There was a strong demand for more group activities, different
craft and cooking lessons, more awareness raising sessions
about the system in the UK and different areas such as retirement, have singing groups, more outings and trips to places of
interest such as museums and parks, and having book clubs.
14
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Creative Women

In March 2015 IMECE hosted ‘Creative Women’ workshops for 6 weeks and it was co-facilitated by Erin Lumley and Emel Yuksel,
IMECE Volunteer and Information Line Coordinator.
13 women participated in these workshops working on different forms of collage and marbling techniques on paper and fabric.
Throughout six weeks participants produced artwork which surfaced many hidden talents and the end products resembled their
journeys from producing basic drawings on paper to producing artwork of collage and marbling on fabrics.

Whilst using these art techniques, the group had shared their experiences, provided support to each other around common issues
and had vibrant discussion about their life journeys.

Tea time Support Groups

IMECE runs weekly drop-in tea time sessions on Wednesdays. The sessions have been facilitated by various teams of IMECE and
covered topics such as universal credits, education pathways, violence against women and girls, politics of gossip and many others.
The participants cook and bring different snacks to share with others while they build their social networks.

Confidence Building Groups

6 week Confidence building programme including issues outlined below run on rolling on basis from various centres as well IMECE
• Speak up and express yourself,
• Violence Against Women’s and Girls and Take positive action to protect yourself from violence,
• Challenging Self-Defeating thoughts and Patterns,
• Effective Communication skills,
• Assertiveness skills: Strategies for developing confidence,
• Promoting self-esteem and emotional wellbeing,
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Training for Practitioners
On VAWG and Harmful Practices
184 professionals attended

• Safeguarding Children and Young People, Royal College of Physicians (May 2014)
• Homerton Hospital Education Centre (June 2014)
• Chingford Police Station (July 2014)
• Islington Families First Teams (November 2014)
• Islington Adult Community Learning Teachers (November 2014)
• Safer Islington Partnership, Islington Town Hall (December 2014)
• Teacher Inset, Holmleigh Primary School (Jan 2015)
• Safer Islington Partnership, Islington Town Hall (February 2015)
• Teacher Inset, The Bexley PRU (March 2015)

“It (training session) highlighted the complexity
of the women's experiences of abuse and
provided insightful information about how to
assist these women. Very useful”

“Short but very intense. Found the case
studies very helpful to think through the
process of abuse, further investigation
and how to help the victim”

Social Worker

Family Support Worker

Training for Children and Young People
Prevention VAWG and Harmful Practices Trainings
284 children and young people attended

• Chestnut Grove School (June 2014)
• Kingford Community School, (June 2014)
• Bridge Academy, Hackney (July 2014)
• Leytonstone School (July 2014)
• Enfield Young Advisors (July 2014)
• Islington Arts and Media Secondary School (July 2014)
• Alexandra Park School (October 2014)
• New River College (October 2014)
• Raines Foundation Secondary School (November 2014)
• Cardinal Pole Secondary School (November 2014)
• Alyward Academy (November 2014)
• Tottenham UTC (February 2015)
• City and Islington College (February 2015)
• The Bexley PRU (March 2015)
• Merton Carer’s Support (March 2015)

18

Awareness Raising Workshops
in the Community

VAWG and Harmful Practices Workshop and seminars
467 women, young people and the members of the local community attended

• Factory CC DV awareness workshop (April 2014)
• Hornsey Road Children’s Centre (May 2014)
• Islington Muslim Women’s Employment Event (September 2014)
• Hungerford Children’s Centre (November 2014)
• New River Green Children’s Centre (March 2015)
• Tilkililer Community Centre (March 2015)
• International Women’s Day Community Event, Kurdish Community Centre (March 2015)
• IMECE, Domestic Violence and how we can protect ourselves (November 2014)
• IMECE, The impact of Domestic Violence on children (November 2014)
• IMECE, Honour based violence and forced marriage
• Refugee Workers Cultural Association, Domestic Violence and Harmful Practice (22 November 2014)

“I couldn’t choose my husband. I thought it
was a norm. Now I know that there is other
ways. I will let my children to make that
decision”

“We need more awareness raising sessions
for women and men in the community. I
wished everyone hears what you told us
today”

A woman from the community

A male member of the community

Joint Events

• Islington Council Employment Consultation Event (01/04)
• Islington Refugee Week Events (18/06)
• Islington Forum’s Consortium Meeting (05/08)
• Islington Muslim Women’s Employment Event (03/09)
• Islington Women’s Empowerment Network (09/09)
• Islington Refugee Forum (16/09)
• Making Islington Safer Together Event (17/09)
• Family Support Workers Annual Network Event (07/10)
• Islington Refugee Forum AGM (30/10)
• Islington BME Mental Health Summit (11/11)
• Annual VCS Conference (29/11)
• Islington Equalities Objectives Review Conference (13/01)
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“By becoming a volunteer at IMECE, I
gained valuable insight about how great
an impact they have on the community.
I feel privileged to be a part of the team
that does so much to support the women
who contact IMECE for any reason.
Volunteering at IMECE gave me the
opportunity to practise my counselling
skills with women who really needed it.
I receive fantastic support and
supervision from the team. Regular
supervisions and team meetings
encourage learning and practising in the
most effective way. Staff members and
volunteers share ideas and experiences
to create a supportive environment.
I am sure I will use the knowledge and
skills I gain here to advance my career.
I sincerely encourage everyone to learn
from and contribute to IMECE by
volunteering.”

Funda Ayhan Volunteer Counsellor at
IMECE (January 2014 – present)

“I have volunteered for IMECE for 8
months and during this period I
gained an understanding of domestic
abuse (an area which I wanted to
specialize in). I also gained an
understanding of the psychological
impact of how such experiences in life
may affect our health, well-being and
behaviour. The good aspect of being a
volunteer at IMECE was the fact that I
was able to see and also get involved
with how all the departments operate;
counselling, advice line and domestic
abuse. The teams were always happy
to teach and show me around what
they do, thanks to my volunteering
coordinator Emel who always kept
track of my progress and always
encouraged me to learn more.”
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Gamze Erdogan
Volunteer at IMECE (March 2014 November 2014)

Volunteering

The aim of this project is to empower Turkish, Kurdish, Turkish Cypriot women who are unemployed and looking for work by
assisting them to gain employability skills and experience in the UK in a safe and confidential environment.
What did we provide?
• 6 weekly one-to-one and group supervision
• Training
• Mentoring and one-to-one support during studies, with job applications and job searches
• Opportunities to shadow IMECE advisors and project workers
Training provided
• VAWG Awareness Raising and How to Deal with DV Cases at IMECE
• Applying for jobs: How to complete job application forms
• Preparing for an interview, Interview Techniques
• Family Support and Working in Partnership with Social Services
• General Welfare Benefits
• How to communicate effectively with clients at IMECE
• Family Support & Working in Partnership with Social Services
• Core Training, Hate Crime Awareness / Victim Support
• Witness Service, Pre-trial visit / Victim Support
• Victim Voices / Victim Support
• Impact of crime / Victim Support
• Working with Victim Support / Victim Support
• Introducing Cica / Victim Support
• The model for contact VC / Victim Support
• Working with Children and young people / Victim Support
• Safeguarding / Victim Support
• Domestic Violence, Hate Crime / Victim Support
• Equality + Inclusion / Victim Support
• Support Skills / Victim Support
• Safeguarding (adult, children, vulnerable adult) / Victim Support
• Forced Marriage (FM) and ‘Honour’ Based Violence (HBV) Training Islington Council
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Strategic Forums
• BAN Network
• BME Women’s Network
• GLA Health Inequalities Meeting
• Hackney Advice Forum
• Hackney Community Empowerment Network
• Hackney DV Policy and Operation
• Hackney Refugee Forum
• Hackney VAWG Practitioners Forum
• Haringey HP Forum
• Haringey VAWG Advisory Board
• Haringey VAWG Practice Forum
• Islington Advice Alliance
• Islington BME Forum
• Islington Children and Young People Voluntary
Sector Forum

• Islington Complex Needs Forum
• Islington Equality and diversity objectives
(in education) meeting
• Islington Homelessness Forum
• Islington HP Subgroup meeting
• Islington MARAC and MARAC Steering Group
• Islington Refugee Forum
• Islington VCS consultation Meeting
• Islington VAWG-PT Strategic Group
• London VAWG Consortium
• Meeting with Islington Mental Health Development
Service
• NRPF Campaign
• One Canonbury Meeting

• Ashiana Network
• Asian Women’s Resource Centre
• AVA
• Bozca-Der Community Centre
• Chinese Information and Advice Centre
• Daymer
• EACH Counselling and Support
• Elcom Community Centre
• Enfield Women’s Centre
• Eritrean Community in the UK
• FORWARD
• Gig-der
• Haringey - Hearthstone
• Iranian & Kurdish Women’s Rights Organisation
• Jewish Women’s Aid
• Kirkisraklilar Community Centre
• Kurdish & Middle East women’s Organisations
• Kurdish Community Centre
• Latin American Women’s Aid

• Latin American Women’s Rights Service
• Minik Kardes
• Nia
• Rape and Sexual Abuse Centre
• Refuge
• Refugees and Asylum Seekers’ Initiative
into Social Engagement (RAISE)
• Respect
• Rights of Women
• Roj Women’s Group
• Solace Women’s Aid
• Southall Black Sisters
• Tender
• Tilkililer Community Centre
• Women and Girls Network
• Women’s Aid
• Women’s Resource Centre
• Yeni Kadin

Partnerships
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Borough Spread
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

Ethnicity
White British
7%
Turkish Cypriot
2%

Turkish
30%

Other
11%

Asian
5%

Black African/
Caribbean
4%
Bulgarian
1%
Azerbaijani
1%

Kurdish
39%

This chart includes users of all activities, including women, practitioners and
community members who attended training and events, students at schools

Age Range
0 - 16
4%

50 - 64
21%

17 - 24
6%

65+
5%
25 - 34
21%

35 - 49
43%
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Income and Expenditure
IMECE Women’s Centre
(Private Company Limited by Guarantee)
Detailed Income and Expenditure Account
For the year ended 31 March 2015

2014/15
£

Income
Grants receivable
Advise Transition Fund-Islington Law Centre
Interest receivable
Other Income
Fundraising & Donations

277,387
2,900
852
500
991
282,630

Expenditure
Staff costs
Staff training & welfare
Canteen & other office refreshments
Grants payable
Rent, rates & services
Repairs and renewals
Printing, postage & stationary
Telephone
Temps & recruitment
Travelling & subsistence
Volunteer expenses
Client expenses
Hire of equipment
Events & functions
Membership & subscriptions
Publications & publicity materials
Audit & accountancy
Legal & professional -Transfer of Building
Legal & professional-other
Consultancy fees
Bank charges
Depreciation
Sundry expenses

NET INCOMINGS/(OUTGOINGS) IN YEAR

227,736
2,988
791
17,289
4,157
8,120
3,387
5,901
1,638
1,358
877
1,243
968
1,684
504
4,500
6,523
1,690
1,229
36
3,515
136

296,270
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(13,640)
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8th March Celebration

International Women’s Day Celebration
and User Consultation
6th March 2015, Mildmay Community Centre

35 IMECE service users from a broad range of services
participated in the User Consultation. Three users facilitated
three groups with assistance from Imece Volunteers. Users gave
their views on and ideas for IMECE’s services and what IMECE
should aim for in the coming 3 years.
Users stated that IMECE’s services are very important to them
and having specialist services in their mother tongue was very
valuable. They also said that IMECE’s services have good
working processes and make positive impacts on their lives.

The users also recommended that IMECE should have more
services, including more advice sessions for older women, as
well as art & crafts and leisure activities.

The programme continued after light lunch with Zumba session
and the users had fun by being part of it. The day finished with
women showing off their belly dance and circle dance skills to
each other.

Demonstration
IMECE staff, trustees and users attended the International
Women’s Day Demonstration in London on 7th March. Through
our placards and slogans we demanded justice, women’s equality, ending violence against women, ending sexual violence and
exploitation of women.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlaması

8 Mart Dünya Kadınlar günü kutlaması ve servislerimizi
kullanan kadınlarla danışma günü
6 Mart 2015, Mildmay Community Centre

İmece’nin hayatlarında pozitif bir etkisi olduğundan bahsettiler.
Bize daha elişi ve sanat ugraşılar seanlarının yanında yaşlı
kadınlar için daha fazla servis sunmamız gerektigini önerdiler.

Kulanıcılarımız İmecenin kendileri için çok önemli bir kurum
olduğunu kendilerine kendi anadillerinde servis sunmalarının
çok değerli bir servis olmasının önemini vurguladılar.

İmece çalışanlar, yönetim kurulu üyeleri ve kullanıcılarımız
8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlamak için yürüyüşe katıldılar.
Sloganlarımız, kadınlar için adalet, eşitlik ve kadına karşı
şiddetin sona ermesiydi.

35 İmece kullanıcısı servisleri danışma gününe katıldı. 3 kadın
3 ayrı danışma grubunu İmece gönüllü çalışanların desteği
yaptılar. Bize İmece’de 3 yıl içinde yapılması gereken projeler
hakkında kendi görüşlerini ve fikirlerini anlattılar.

Danışma grubunun devamında hafif bir yemekten sonra Zumba
ve çiftetelli dansları yapıldı, halaylar çekildi ve kullanıcılarımızla
birlikte çok eğlendik.

Teşekkürler

IMECE üzerinde emeği geçen tüm servis kullanıcılarımıza, fon sağlayıcılarımıza, partnerlerimize, destekçilerimize, bağışçılarımıza
ve IMECE’nin tüm dostlarına teşekkürü bir borç biliriz.

Fon Sağlayıcılarımız

BBC Children in Need
EuropeAid – Civil Society Dialogue
London Borough of Haringey - Hearthstone
London Borough of Islington - VCS Infrastructure
London Councils
Lloyds Bank Foundation
Safer Islington Partnership
Social Investment Business
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Gelir Gider Tablosu
IMECE Women’s Centre
(Private Company Limited by Guarantee)
31 Mart 2015
Yıl sonu Finans Raporu
Gelir
Fonlar
Danışmanlık Dönüşüm Fonu
Faizler
Diğer Gelirler
Kampanya Gelirleri
Gider
Personel Gideri
Personel Eğitim Sosyal yardım
Kantin
Fonlar
Kira,Vergi ve Servisler
Tamir ve Tadilat
Kırtasiye, Basım ve Posta
Telefon
Geçici İşçi ve İşe Alım Giderleri
Seyahat
Gönüllü Giderleri
Kullanıcı Giderleri
Araç Gereç Kiraları
Etkinlikler
Üyelik ve Abonelik
Yayın ve Tanıtım
Denetleme ve Muhasebe
Yasal ve Profesyonel İşlemler-Bina Devri
Yasal ve Profesyonel İşlemler
Danışmanlık Giderleri
Banka Masrafları
Amortisman
Çeşitli Giderler

NET GELİR / (GİDERLER)
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2014/15
£

277,387
2,900
852
500
991

282,630
227,736
2,988
791
17,289
4,157
8,120
3,387
5,901
1,638
1,358
877
1,243
968
1,684
504
4,500
6,523
1,690
1,229
36
3,515
136

296,270

(13,640)

Borough Spread
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

Ethnicity
White British
7%
Turkish Cypriot
2%

Other
11%

Asian
5%

Black African/
Caribbean
4%
Bulgarian
1%
Azerbaijani
1%

Kurdish
39%

Turkish
30%

Bu grafik, bütün kullanıcılarımız kapsar. Kadınlar eğitime ve
etkinliklerimize katılan uzmanlar, okullardaki öğreciler bu grafiğe dahildir

Age Range
0 - 16
4%

50 - 64
21%

17 - 24
6%

65+
5%
25 - 34
21%

35 - 49
43%
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Strateji Forumları

• Latin American Women’s Rights Service
• Minik Kardes
• Nia
• Rape and Sexual Abuse Centre
• Refuge
• Refugees and Asylum Seekers’ Initiative
into Social Engagement (RAISE)
• Respect
• Rights of Women
• Roj Kadın Grubu
• Solace Women’s Aid
• Southall Black Sisters
• Tender
• Tilkililer Toplum Merkezi
• Women and Girls Network
• Women’s Aid
• Women’s Resource Centre
• Yeni Kadin

• Ashiana Network
• Asian Women’s Resource Centre
• AVA
• Bozca-Der Toplum Merkezi
• Chinese Information and Advice Centre
• Daymer
• EACH Counselling and Support
• Elcom Toplum Merkezi
• Enfield Women’s Centre
• Eritrean Community in the UK
• FORWARD
• Gig-der
• Haringey - Hearthstone
• Iranian & Kurdish Women’s Rights Organisation
• Jewish Women’s Aid
• Kirkisraklilar Toplum Merkezi
• Kurdish & Middle East women’s Organisations
• Kurdish Community Centre
• Latin American Women’s Aid

• Islington Complex Needs Forum
• Islington Equality and diversity objectives
(in education) meeting
• Islington Homelessness Forum
• Islington HP Subgroup meeting
• Islington MARAC and MARAC Steering Group
• Islington Refugee Forum
• Islington VCS consultation Meeting
• Islington VAWG-PT Strategic Group
• London VAWG Consortium
• Meeting with Islington Mental Health Development
Service
• NRPF Campaign
• One Canonbury Meeting

• BAN Network
• BME Women’s Network
• GLA Health Inequalities Meeting
• Hackney Advice Forum
• Hackney Community Empowerment Network
• Hackney DV Policy and Operation
• Hackney Refugee Forum
• Hackney VAWG Practitioners Forum
• Haringey HP Forum
• Haringey VAWG Advisory Board
• Haringey VAWG Practice Forum
• Islington Advice Alliance
• Islington BME Forum
• Islington Children and Young People Voluntary
Sector Forum

İş Birliği Yaptığımız ve Ortak Çalışmalarda
Bulunduğumuz Kurumlar
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Gönüllülük Projesi

Bu projenin amacı, çalışmayan ve iş arayan Türk, Kürt ve Kıbrıslı Türk kadınlara çalışma yetenekleri kazanmalarına, ayrıca Birleşik
Krallık'ta güvenli ve rahat bir ortamda çalışmalarına yardım etmek için fırsatlar sunmaktır.

Onlara neler sağlıyoruz?
• 6 haftada bir, bire bir ve grup olarak supervizyon
• Eğitim
• Rehberlik: Öğrenim sürecinde geçirilen zaman içinde iş arama ve başvuru yapma alanında birebir destek sunma ve rehberlik etme
• İMECE danışmanlarını ve proje çalışanlarını takip etme
Düzenlenen Eğitimler
• Kadına Yünelik Şiddet konusunda Farkındalık Yaratma
• İş Başvurusu: İş Başvurusu Formları Nasıl Doldurur
• Siddete ugrayan kadinlarla nasil calisilir
• İş Görüşmelerine Hazırlanmak, İş Görüşmesi Teknikleri
• Aileyi Desteklemek ve Sosyal Hizmetlerle Birlikte Çalışmak
• Genel Sosyal Yardımlar
• Kadına Yünelik Şiddet konusunda DV Farkındalık Yaratma IMECE'de kadınlarla nasıl etkili iletişim kurulur
• Temel Eğitim, Nefret suçları farkındalığı
• Şahitlik Hizmeti, Mahkemeden önce ziyaret
• Mağdur düşünceleri
• Suçun Etkisi
• Mağdur destek kurumuyla çalışmak
• CAADA Değerlendirme Tanıtımı
• Mağdurla bağlantıya geçme modeli
• Çocuklarla ve Gençlerle Çalışmak
• Korumaya almak
• Eşitlik + Dahil Olmak
• Destek Sağlama Becerileri
• Koruma altına almak (yetişkinler, çocuklar, savunmasız yetişkinler
• Zorla Evlendirme (ZE) ve Namusa Bağli Şiddet Eğitimi / İslington Belediyesi
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“İMECE'de gönüllü olarak çalışmak,
toplum için ne kadar etkiye sahip
olduklarınının değerini görmemi sağladı.
Ayrıca, İMECE'ye kadınlar hangi nedenle
gelirse gelsin onları gönülden
destekleyen bu ekibin bir parçası
olmaktan büyük bir ayrıcalık duyuyorum.
İMECE'de gönüllü olarak çalışmak
gerçekten ihtiyaç içindeki kadınlara terapi
verme yeteneğimi geliştirme/pratiye
dökme/ fırsatı sağladı. Ekipten mükemmel
bir destek ve teşvik gördüm. Düzenli
gözetimler ve ekip toplantıları daha etkili
şekilde öğrenmeye ve uygulamaya sevk
etmektedir. Çalışanlar ve gönüllüler
destekleyici bir ortam yaratmak için
fikirlerini ve tecrübelerini paylaşıyor.
İMECE'de kazandığım bilgi ve yetenekleri
kariyerimi ilerletirken kullanacağıma
eminim. Herkesi İmece'den öğrenim
görmeye ve gönüllü çalışmaya yürekten
teşvik ediyorum."
Funda Ayhan IMECE'de gönüllü terapist
(Ocak 2014 – şimdi)

20

“İMECE'de 8 ay gönüllü olarak çalıştım
ve bu dönemde kadına karşı şiddet
konusunda anlayışa sahip oldum (bu
da zaten uzmanlaşmak istediğim bir
alandı). Ayrıca, hayatta böyle şeylerin
yaşanmasının sağlığımız, refahımız,
davranışımız üzerinde nasıl psikolojik
etki yarattığını anlamamı sağladı.
İMECE'de gönüllü olarak çalışmam
aslında bunu görebilmeme ve ayrıca
terapi, danışmanlık hattı, ev içi siddet
gibi bütün departmanların nasıl
çalıştığına dahil olmamı sağladı.
Herkes öğretmeye ve yaptıkları şeyleri
göstermeye istekliydi. Gönüllülerin
koordinatörü Emel'e çok teşekkürler,
çünkü ilerlemem konusunda bana yol
çizip daha fazla öğrenmem için beni
hep destekledi.
Gamze Erdoğan
IMECE'de gönüllü çalıştı
(Mart 2014 - Kasım 2014)

Toplumda Farkındalık Yaratma Semineri

Kadına yönelik şiddete engel olma ve kötü muamele ile baş etme temalı seminer ve toplantılar düzenlendi.
467 kadın, genç ve toplum üyesi katıldı
• Atölye Ev İçi Şiddet farkındalık semineri (Nisan 2014)
• Hornsey Road Children’s Centre (Mayıs 2014)
• Islington Muslim Women’s Employment Event (Eylül 2014)
• Hungerford Children’s Centre (Kasım 2014)
• New River Green Children’s Centre (Mart 2015)
• Tilkililer Toplum Merkezi (Mart 2015)
• Dünya Kadınlar Günü Etkinliği , Kürt Toplum Merkezi (Mart 2015)
• IMECE Kadina karsi siddet ve kendimiz nasıl koruyabiliriz (Kasim 2014)

“Ben kocamı seçemedim. Bunun normal olduğunu
düşünüyordum. Şimdi başka biçimlerin olduğunu
biliyorum. Çocuklarımın bu kararı kendilerinin
vermesini istiyorum”
Toplumdan bir kadın

“Toplumumuzda bu tür toplantılara ve tartışmalara
çok ihtiyaç var, hem kadınlar hemde erkekler için.
Keşke bugün söylediklerinizi herkes duyabilseydi.”
Toplumdan bir erkek

Ortak İşler ve İşbirliği

• Islington Belediyesi İstihdam Etkinliği (01/04)
• Islington Mülteciler Haftası Etkinliği (18/06)
• Islington Danışmanlık Platformu Toplantısı (05/08)
• Islington Müslüman Kadınların İstihdam Etkinliği (03/09)
• Islington Kadınları Güçlendirme Ağı (09/09)
• Islington'ı Daha Güvenli Bir Yerleşim Yeri Yapma Etkinliği (17/09)
• Aileyi Destekleme Çalışanlarının Yıllık Ağ Etkinliği (07/10)
• Islington Siyah ve Azınlık Toplumların Ruh Sağlığı Zirvesi (11/11)
• Yıllık Sivil Toplum Merkezleri Konferansı (29/11)
• Islington Eşitlik Stratejisini Gözden Geçirme Konferansı (13/01)
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Uzmanlar için Eğitim

Kadına yönelik şiddet ve geleneğe bağlı zararlı uygulamalar (zorla evlendirme, namusa bağlı şiddet. başlık parasına bağlı şiddet,
kadın sünneti) konularında eğitim verildi.
184 uzman katıldı
• Homerton Hastanesi Eğitim Merkezi (Haziran 2014)
• Çocukları ve Gençleri Korumak, Royal College of Physicians (Mayıs 2014)
• Chingford Polis Karakolu (Temmuz 2014)
• Islington Önce Aileler Destek Grubu (Kasım 2014)
• Islington Yetişkin Eğitim Birimi Öğretmenleri (Kasım 2014)
• İslington Toplum Güvenliği Ortakliği , Islington Town Hall (Aralık 2014)
• Öğretmenler Eğitim Holmleigh Primary School (Ocak 2015)
• İslington Toplum Güvenliği Ortakliği p, Islington Town Hall (Şubat 2015)
• Öğretmenlere Eğitim, The Bexley PRU (Mart 2015)

“Bu eğitim kadınların yaşadığı şiddet
deneyiminin ne kadar karmaşık ve çok yönlü
olduğunu göstermesi açısından ve pratik
ve detaylı bilgiler vermesi açısından çok yararlı.”
Sosyal Hizmet Uzmanı

“Kısa ama çok yoğunlaştırılmış. Özellikle örnek
dava çalışmalarını hem şiddeti doğru anlamak ve
doğru soruşturma yapmak için, hemde mağdura
doğru yardım etmeyi öğrenmek açısından çok
yararlı buldum.”
Aile Destek İşçisi

Çocuklar ve Gençler için Eğitim

Kadına yönelik şiddete engel olma ve kötü muamele ile baş etme temalı eğitimler aşağıdaki okullarda verildi.
284 çocuk ve genç katıldı
• Chestnut Grove School (Haziran 2014)
• Kingford Community School (Haziran 2014)
• Bridge Academy, Hackney (Temmuz 2014)
• Leytonstone School (Temmuz 2014)
• Enfield Young Advisors (Temmuz 2014)
• Islington Arts and Media Secondary School (Temmuz 2014)
• Alexandra Park School (Ekim 2014)
• New River College (Ekim 2014)
• Raines Foundation Secondary School (Kasım 2014)
• Cardinal Pole Secondary School (Kasım 2014)
• Alyward Academy (Kasım 2014)
• Tottenham UTC (Şubat 2015)
• City and Islington College (Şubat 2015)
• The Bexley PRU (Mart 2015)
• Merton Carer’s Support (Mart 2015)
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Yaratıcı Kadınlar

Mart 2015'de İMECE 'Yaratıcı Kadınlar' başlığı altında 6 haftalık bir seminere ev sahipliği yaptı. Semineri Erin Lumley, İMECE'nin
Gönüllü ve Bilgilendirme Hattı Koordinatörü Emel Yüksel ile birlikte yürüttüler.

Bu seminere katılan kadınlar, hem kağıt hem de kumaş üzerinde kolaj ve ebru sanatı tekniklerini kullanmayı öğrendiler. Altı haftalık
katılım boyunca şahane sanat eserleri meydana geldi. Bu da birçok gizli yeteneklerin ortaya çıkmasına ve yaptıkları işlerin kağıt
üzerinde basit çizimlerle başlayıp sonunda kumaş üzerinde kolaj ve ebru sanat eserlerine dönüşmesini sağladı.
İçlerindeki yetenekleri ve duyguları ortaya çıkarmak için sanat tekniklerini öğrenirken, kadınlar yaşadıkları tecrübeleri
paylaştılar, birbirlerine ortak konular hakkında destek oldular ve el işleriyle birlikte çarpıcı sohbetler ettiler.

IMECE Çay Saati - Destek Grubu

Her hafta Çarşamba günü yapılmaktadır. Seanslar İmece’de çalışan ekipler tarafından yapılmaktadır. Bu seanslarda yasal ve sosyal
haklar hakında bilgilendirme, kadına ve genç kızlara karşı şiddet konusunda farkındalık yaratmak gibi temalar konuşulmaktadır.
Katılanlar, atıştırmalık yiyecekler getirerek birlikte paylaşıyor ve Çay Saati buluşmalarımızı güzel yiyecekleri ile tatlandırıyorlar.

Öz Güven Çalışma Grubu

6 haftalik oz güven geliştirme programını IMECE’de ve değişik bölgelerde vermekteyiz. Aşağıdaki temaları kapsamaktadır;
• Kendin için konuş
• Kadına yönelik ı şiddet ve kendini siddetden korumak için positif adımlar
• Kendini küçülten düşüncelerden ve davranışlardan uzak durmak
• Etkili iletişim
• Kendine güven, kendine güveni geliştirme
• Kendine güveni, iyiliği ve huzuru teşvik etme
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Terapi Servisi

İmece Terapi hizmeti gönüllü ve ücretli terapistlerimiz
tarafından İngiliz terapi mesleki kuruluşlarının koymuş
olduğu mesleki kurallar çerçevesinde verildi.

Doktorlar, Terapi servisleri, Ruh sağlığı, sosyal servis ve
mülteci kuruluşlar, sivil toplum örgütleri ve kamu kuruluşları
tarafından sevk edilen kadınların dışında kendi istekleri ile
terapi hizmetimize başvuran kadınlara ihtiyaçlarına yönelik
terapi uygulandı.

“Duygularımın altında yatan sebepleri daha iyi anlıyor
ve bunları dile getirmekte kendimi daha özgüvenli
hissediyorum”
Özgüven gurup toplantıları kullanıcısı
“Hem gurup hemde birebir terapinin benim
kullanıcılarıma çok yararlı olduğunu söyliyebilirim.”
Anna Benjamin İleri Bak Projesi
Tower Hamlets Floating Support
“Türkçe konuşanlar için servisler çok kısıtlı, o
nedenle bizim için İmece’nin servisleri çok önemli”
Ginnie Landon, Enfield Women’s Centre

Ulusal Ruh Sağlığı Kutlaması ve
Kullanıcı Geri Bildirimi Toplantısı
10 Ekim 2014, Redmond Resource Centre

İmece, Dünya Ruh Sağlığı günü olan 10 Ekim 2014'de terapi
servisini kullanıcıları danışmak için konferansı düzenledi.
37 kadının katıldığı kullanıcı konferansında ve grup
müzakerelerinde üç konu ele alındı;
• Ruh Sağlığınızı ne etkiliyor ve bu konuda ne
hissediyorsunuz?

Katılan kadınlar Ruh Sağlıklarını asıl etkileyen konular hakkında
şunları söylediler: Ev içi şiddet konuları, memleketlerinden
uzakta yaşamak, yaşlı/diğer aile fertleri(extended family), sınırlı
maddi ve manevi imkana sahip olmak, yardımların kesilmesi, ev
sorunları, maddi sıkıntıya son verememek, sağlık hizmetleri ve
onların yetkililerden tam bir ilgi görememek, dil engeli; kendilerini
İngilizcede tam olarak ifade edememek, ırkçılık, Birleşik Krallığın
sistemini yeteri derecede bilmemek, göçmenlik sorunları ve
sınırlılık, yalnızlık, işsizlik ve çocuk/lar'ıyla iyi bir iletişim
kurumamak.
Yukarıda sıralanan noktalar kişide özgüvenin azalmasına,
kendine olan inanç ve değerin eksilmesine, umutsuzluğa ve
ümitsizliğe kapılmasına, yalnızlık, stres, uyku ve yeme

bozukluğuna, panik atağa, depresyona ve stresle bağlantılı diğer
sağlık sorunlarına, suçluluk ve kızgınlığa, kullanılmışlık, korkuya
ve agresif olmaya neden olmaktadır.
• Stresin üstesinden gelmek için ne yapıyorsunuz?

Stresin üstesinden gelmek ve kurtulmak için en yaygın
yöntemler arasında kadınlar yürüyüş yapıyor, örgü örüyor,
uyuyor, memleketlerindeki aile fertleriyle ya da arkadaşlarıyla
konuşuyor, müzik dinliyor, bahçeleriyle uğraşıyor, el işleriyle
meşgul oluyor, İmece'nin grupça destek programına katılıp kısa
bir ara veriyorlar.

• Sizce İmece, Ruh Sağlığınızın daha iyiye gitmesine yardım
etmek için ne gibi faaliyetler ya da hizmetler sunmalı?
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Kadınların çoğu stresten kurtulmak için İmece'nin daha fazla
sanat, el işleri ve spor faaliyetleri sağlamaları konusunda
hemfikirdi. Ayrıca, grup etkinlikleri, değişik el işleri ve yemek
dersleri, Birleşik Krallığın sistemiyle ilgili örneğin emeklilik gibi
değişik alanlarda daha fazla farkındalık yaratma seminerleri
düzenlemelerini, şarkı söyleme grubu oluşturmalarını, daha sık
geziler düzenlemelerini ve müze, park gibi ilginç yerlere gitmeyi
ve kitap klübünü önerdiler.

Aile Destekleme Servisi

Islington Önce Aileler Projesi ortağı olarak İMECE, Islington'da Türk, Kürt ve Kıbrıslı Türk toplumundan 5-19 yaş grubunda çoçukları
olan ailelere ev içi şiddet konusunda uzman desteği sağladı. Newington Green Primary School'da ve Copenhagen Primary
School'da haftalık sabah kahvesi toplantıları yaptık.

‘Türkçe konuşan uzman destek işçileriyle birlikte
çalışmak, ailelerin ihtiyaçlarına daha iyi yanıt vermemizi
sağladı. İşçilerimizden bu konuda desteğe ihtiyacı
olanlar bu Türkçe konuşan uzmanlardan çok
yararlandılar.’
Catriona D’arcy, Önce Aile Servisi, Family Action

Pinhole

İğne Deliği Fotoğraf Kursu
Nisan- Haziran 2014

İğne Deliğinden Ben ve Benim Dünyam Sergisi
1-3 Kasım 2014, Stoke Newington

İMECE Türk, Kürt ve Kıbrıslı Türk çocuklarına 6 hafta süren iğne deliği – fotoğraf kursu düzenledi.

Yaşları 5 ile 18 arası 27 çocuk bu kursa katıldı. Ayakkabı kutularından iğne deliği kamera yaparak, kendi hikayelerini anlatmak için,
bu kameralarla, kendileri için en önemli anları fotoğrafladılar.
Bu projenin amacı çocukların yaratıcı yönlerini ortaya çıkarmak, öz güvenlerini arttırmak ve kendilerini fotoğraf aracılığıyla ifade
etmelerini sağlamaktı. Fotoğraf çekmenin basit kurallarını öğrenmenin yanında çocuklar ekip çalışması ve birlikte karar verme
yeteneklerini de geliştirdiler.

Çocukların 6 haftalık kurs boyunca yaptıkları kameralarla çektikleri resimler Kasım 2014’de sergilendi. Sergiyi üç gün içinde 200 kişi
gezdi. Sergi Lordlar kamerasından Baroness Meral Ece tarafından açıldı. Baroness Ece, gençlerin temelden başlayarak
ögrenmelerinin gerçekleri anlamalarındaki öneminden bahsetti ve bulunduğumuz dönemde gençlerin gitgide daha fazla dijital
teknoloji ile dünyayı öğrendiğini vurguladı.
Başarı belgesi verilen katılımcı çocuklar fotoğraflarının sergilenmesinden gurur duydular.
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“İmece ile birlikte oturma izni problemi olan kadınlara destek verirken,
İmece bize her zaman doğru dökümanları verdi ve kadınlar için güçlü
destek mektupları yazdı”
Suna Kılıc, Avukat
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Kadına Yönelik Şiddet ile Mücadele Servisi

Kadına yönelik şiddet ile mücadele servisimiz, siyah, etnik
azınlık, asyalı ve mülteci, özellikle Türk, Kürt ve Kıbrıslı Türk
kadınlara özellikle zorla evlendirme, namusa bağlı şiddet, kadın
sünneti ve başlık parası gibi şiddetlere maruz kalan kadınlara
kriz anında müdahale ederek danışmanlık, bilgi ve destek
sağlar.
Kadına yönelik şiddet ile mücadele servisimiz kadınlara bire bir
desteğin yani sıra, eğitim verir. Öğretmenlerle, çocuklarla ve
gençlerle okul içinde ve dışında farkındalık yaratma çalışmaları
yapmaktadır.
İMECE resmi ve sivil toplum kuruluşlarına, zararlı uygulamalar
(zorla evlendirme, namusa baglı şiddet, kadın
sünneti ve başlık parası) konularında eğitim ve farkındalık
yaratma çalışmalarını sürdürdü.
Kadına yönelik şiddet ile mücadele servisimiz 5 farklı proje
yürüttü.

• ASCENT Danışmanlık, Destek ve Terapi: Londra Kadına
yönelik şiddet ile mücadele ortaklığı altında İMECE, Kadına
yönelik sidete karşı Danışmanlık, Destek ve Terapi hizmetini
bire-bir danışmanlık ve kadınları destek gurup çalışmaları
şeklinde yaptı.

• ASCENT zararlı uygulamalar (zorla evlendirme, namusa
bağlı şiddet, kadın sünneti ve başlık parası): Londra Kadına
yönelik sidetle mücadele ortaklığı altında İMECE, Zararlı
uygulamalar'dan kurtulan kadınlara uzman destek ve yardım
sağladı.

• ASCENT şiddeti eğitim yolu ile engellemek: İmece şiddetin
oluşumunu engellemek için çocuklarla ve gençlerle eğitim
çalışmaları yapdı.
• SAMİRA Projesi: İslington Belediyesinin fonuyla da Siyah,
Azınlık, Etnik, Asyalı ve Mülteci,özellikle Türk, Kürt ve Kıbrıslı
Türk şiddet maruzu kadınlara bire-bir uzman destek ve yardım
veren, ortakları olan bir proje.

• Hearthstone Ortaklığı: Haringey Hearthstone ile işbirliğiyle
hizmet vermektedir. İMECE Haringey bölgesinde yaşayan Türk,
Kürt ve Kıbrıslı Türk şiddet maruzu kadınlara uzman
danışmanlık ve destek hizmeti sundu.
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“İmece namusa bağlı şiddet maruzu bir kadını
koruma altına alırken bize çok destek oldu, yol
gösterdi.”
Julie - Donna Best, Islington Kolej

“Kendimi son derece umutsuzsuz hissederken ve
intihar etmeyi düşünürken İmece’yi buldum.
Kendimi önemli , kıymetli hissetmemi sağladılar.
Hayatımda herşey degişti ondan sonra. Şimdi
hayatın farklı tarafları ve daha fazla renkleri
olduğunu ögrendim”
Servis kullanıcısı

Danışmanlık, Bilgilendirme ve
Destek Servisi

İMECE Danışmanlık, Bilgilendirme ve Destek Servisi; kadınlara İngiltere’deki sosyal ve yasal hakları hakkında bilgi vermekte, danışmanlık ve destek sağlamaktadır. Bilgilendirme ve Danışmanlık Hattı, Randevusüz hizmet, Randevulu hizmet ve Mektup Okuma
verdiğimiz servislerdir. Kadınlar İslington Ev Yardım Servisinin İMECE’de yürüttüğü danışma servisinden de yararlandı.
Şu konularda danışmanlık ve bilgilendirme hizmeti sunuyoruz:
• Sosyal yardımlar
• Yasal yardımlar
• Gelir olanakları konusunda
• Kadına karşı şiddet
• Borç
• Evsizlik, tadilat/bakım
• Nefret suçu, taciz, sosyal olmayan davranışlara maruz kalanlara destek
• Sosyal bakım, kişisel bütçe
• Komşularla yaşanan sorunlar
• Sağlık
• İş arama • Eğitim
• İngilizce ikinci dili olan olan kadınlarla çalışmak
• Gönüllü çalışmak
Başardıklarımız

Sakatlık ödenekleri başvurusu
Sakatlık ödeneği temyiz başvurusu
Mesleki yardım ödenekleri (ESA Employment Support Allowance) başvurusu
Mesleki yardım ödenekleri ile ilgili yardım başvuruları/müdahale
Belediye vergisi ile ilgili yardım başvuruları ve/ya da itirazları
Kira yardımları ile ilgili yardım başvuruları ve/ ya da itirazları
Gelir yardım ödenekleri başvuruları
Emeklilik ödenekleri ile ilgili başvurular ve itirazlar
Sosyal fon ödenekleriyle ilgili başvurular
İş arama ödenekleri başvuruları
Vergi kredileri ile ilgili başvurular ve/ya da itirazlar

86
13
29
128
47
80
31
13
16
21
66
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Bir süreliğine Londra dışındaydım, geri döndüğümde
danışmanlık hizmetinden yararlanmak için İMECE ye
gitmeye başladım. Sağlık nedeniyle işi bırakmak
zorunda kaldığım için sosyal yardımlara başvurmam
gerekiyordu ve yardıma ihtiyacım vardı. Randevu
alırken bile çok iyi ağırlandığımı hissettim. İmece
işçilerinin bizim sorunlarımızı ve ihtiyaçlarımızı iyi
anladıklarını düşünüyorum. Yıllardır hizmet alsığım
için verdikleri hizmetin kalitesine ve doğruluğuna
güvenim sonsuz.
Servis kullanıcısı

İmece işçilerinin sayesinde evim için gerekli olan
temel eşyaları alabilmek için sosyal yardım fonundan
yararlanabildim. Ayrıca onların yönlendirmeleriyle
eriştiğim yerel hizmetler hayatımı kolaylaştırdı.
Ayrıca onların bilgilendirmeleriyle enerji tasarrufu ve
aile bütçesini yönetme konusunda kendime güvenim
gelişti. Daha güçlü olduğumu hissettim.
Servis kullanıcısı

“İmece’nin var olduğunu bilmek
büyük bir rahatlık”

Gulser Cetin, Enfield Connect One
Housing Support

İmece’ye son iki senedir geliyorum.
Çok şey öğrendim. İmece’de
çalısan danışmanlar benim elim
ayağım oldular, onların desteği olmadan bu sistem içerisinde yolumu
bulamazdım.”
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Service user

“Siyah etnik azınlık ve mültecileri
temsil eden kadın kuruluşlarının
hizmet sunmanın ötesine geçen
rolleri vardır. Onlar aynı zamanda
sosyal değişimin öznesidirler. Biz
toplumlarımızın üyeleriyle yakından
çalışarak onların kadın –erkek
eşitliği ve toplumsal cinsiyet rolleri
konusundaki inanç ve anlayışlarını
değiştirmek için mücadele veriyoruz
aynı zamanda.”

Feride Kumbasar

Direktör’ün Raporu

İmece için yine mücadele içinde, heyecanlı geçen bir yıl oldu.

Geride bıraktığımız yıl içinde sosyal ve yasal yardım sisteminde
ve kamu harcamalarında yapılan kesintiler, İMECE gibi uzman
kadın kurumlarına büyük darbe vurdu. Siyah, Azınlık, Etnik,
Asyalı ve Mülteci, özellikle Türk, Kürt ve Kıbrıslı Türk kadınların
korunması ve haklarına erişmesi gittikçe zorlaştı.

İMECE Siyah, Azınlık, Etnik, Asyalı ve Mülteci,Türk, Kürt ve
Kıbrıslı Türk kadınların yasal ve sosyal hakları hakkında en
doğru bilgi ve desteğin sağlanması için kadınların ihtiyaçlarını
göz önüne alan servisler sağladı. Kadınlara istedikleri bir yaşam
biçimini bağımsız olarak kurabilmeleri için uygun bir kapasite
destek programı sunarak, önyargısız ve adaletli bir biçimde
hizmet vermeye devam etti.

Bazı Başarılarımız

• 5,800 kişi servislerimizden bilgi, danışmanlık, eğitim,
yasal ve sosyal hakları konusunda destek aldılar
• 467
• 184
• 284

kadın, genç ve kamu üyeleri kadınlara ve genç
kızlara karşı şiddet, zorla evlendirme, kadın sünneti,
namus cinayetleri tehdiyle ilgili bizim farkındalık
yaratma egitimlerimize katıldılar
pratisyen kadınlara ve genç kızlara karşı şiddet,
zorla evlendirme, kadın sünneti, namus cinayetleri
tehdiyle ilgili eğitimlerimize katıldılar

çocuk ve genç kadınlara ve genç kızlara karşı
şiddet, zorla evlendirme, kadın sünneti, namus
cinayetleri tehdidini önleme egitimlerimize katıldılar

Biz kendi starateji ve politik çalışmalarımızı kadınlara zararlı
uygulamalar ve Siyah, Azınlık, Etnik, Asyalı ve Mülteci,Türk, Kürt
ve Kıbrıslı Türk kadınların ihtiyaçları doğrultusunda sürdürdük.
Bu yıl Siyah, Azınlık, Etnik, Asyalı ve Mülteci,Türk, Kürt ve
Kıbrıslı Türk kadınlara yönelik servislerin uzmanlık alanlarının
toplumsal eşitlik, adalet ve çeşitlilik açısından ne kadar önemli
olduğuna dikkat çektik.

Yönetim kurulu üyelerine, çalışma arkadaşlarıma, gönüllü
çalışanlara karşılaştığımız kadınların hayatında büyük bir
değişiklik yarattıkları için çok teşekkür ederim. Ve bütün kadınları
yeni bir hayat arayışları sürecinde cesaretlerinden, güçlerinden
ve kararlılıklarından dolayı tebrik ediyorum..

Feride Kumbasar
Direktör

• 322

• 796

• 191
• 12
• 10

Londra’nın değişik bölgelerinden kadınlar ve
gençler haftalık destek gruplarına katıldılar
terapi seansı verildi

kadın grup trapi sesanlarına katıldı

gönüllü çalışan iş buldu

gönüllü yüksek egitime başladı

• 1,920 kadın gönüllü çalışanlardan destek aldı
• £3,078,711 gelir arttırdık
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Bizim mücadelemiz azalan bütçeyle, gittikçe servisimize artan
talepleri karşılamaya yöneliktir. Yasal ve sosyal yardımlarda
yapılan değişikler; Siyah, Azınlık, Etnik, Asyalı ve Mülteci
özellikle Türk, Kürt ve Kıbrıslı Türk; özellikle sidetten dolayı
evlerini terketmek zorunda kalan kadınların yaşamlarını orantısız
bir şekilde etkilemiştir. Bu kadınların bazıları zorla evlendirilmiş;
çocuklarıyla yaşayan yalnız kadınlar, ya da anadillerinden başka
dil konuşmayan kadınlardır.

“İmece olmazsa ne
yapardım bilmiyorum”

Şubat 2015

Yukarıdaki duyarlı yorum yıllık genel kurul toplantımıza katılan,
İMECE’den destek alan kadınların yorumlardan sadece bir
tanesi ve bize İmece'den aldıkları yardımın ve desteğin ne kadar
değerli olduğunu söylediler. Biz bundan daha fazlasını
yapabileceğimizi biliyoruz. Bize kendi deneyimlerini, ayrımcılığa
maruz kalıp soyutlandıklarını, sosyal ve yasal yardım
kesintilerinin ruhsal ve fiziklsel sağlıklarını nasıl etkilediğini
anlattılar. Biz dinledik.

Başkanın Raporu
başladığımızdan itibaren binanın sahibi Islington Council, binaya
bakım ve tadilat yapmak için maddi yardım sağlamıyor. Islington
Council binayı şimdiki kullanıcılara devretmek istiyor. Bu
İmece’nin binada bakım ve onarım yapması için bir fırsat olabilir.
Fakat bunu karşılayacak maddi gücümüz yok. Bu yıl binanın
yenilenip güvenli bir çalışma alanı haline dönüşmesi için
yardım toplamaya çalışacağız. Kullanıcılarımızın,
çalışanlarımızın, gönüllülerimizin ve yönetim kurulunun energisi,
gücü ve gayretiyle biz misyonumuzu başarmayı taahüt ediyoruz:
Kadınların toplumsal eşitsizliğine karşı kadınlarla birlikte, kendi
haklarını savunmaları için mücadele ederek, bağımsız bir yaşam
kurmaları için çalışacağız. 2014/2015 çalışanlarla, gönüllülerle,
servis kullanıcıları ve Yönetim Kuruluyla birlikte omuz omuza
çalışılan bir yıldı. Herkese içten teşekkürler.
Buradayız daha fazla ilermek için
Semra O’Reilly
İmece-Başkan

Kullanıcılarımızın yanı sıra çalışanlarımızı ve gönüllülerimizi de
dinledik. Yönetim Kurulu bütün bu görüşleri, değerlendirmeleri
ve istekleri göz önüne alarak; İmece'nin vizyonunu, misyonunu
ve var olan değerlerini düşünüp tartışıp gözden geçirdi; 3 yıllık
bir stratejik plan hazırladı. Bu zahmetli, çaba gerektiren, hırslı bir
plan oldu; işimizi yapmak için bize yol haritası olacak ve biz bu
planı gerçekleştirmeyi taahüt ediyoruz. Önümüzdeki yılarda
gelişmeleri rapor edeceğiz.
Gündemimizde fonların dışında iş yerinin bina sorunu
bulunmaktadır. Bu binada resmen hizmet vermeye
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Biz Kimiz

İMECE Kadın Merkezi 'nin amacı Siyah, Azınlık, Etnik, Asyalı ve Mülteci özellikle Türk, Kürt ve Kıbrıslı Türk kadınlara yardım ve
destek sağlayıp onların yaşam kalitesini artırmaktır

İMECE kadınlara bütünsel yaklaşımla hizmet vermektedir. Kadınların öncelikle ihtiyaçları tespit edilmekte ve sonra istekleri doğrultusunda yukarıda belirtigimiz servislerimize yönlendirilmektedir.

Vizyonumuz

kadınların hayallerini gerçekleştirecekleri, yaşamdan zevk alabilecekleri barış içinde yaayabilecekleri, eşitlikci ve şidettin olmadığı bir
dünyadır

Misyonumuz

toplumsal ve cinsiyet eşitsizlikleriyle mücadele etmektir. Birlikte verdiğimiz bu mücadele ile kadınların sosyal ve yasal haklarını
almalarını ve kullanmalarını; bağımsız ve şiddetsiz yaşamalarını hedefliyoruz

Sosyal Toplantılar
ve Geziler

Gönüllülük
Projesi

Eğitim ve
Araştırma

Danışmanlık ve
Bilgilendirme
Ekibi
Danışmanlık ve Bilgi Hattı
020 7354 1359

Kadın Merkezi
Kullanıcı

Grup Çalışmaları
ve Sağlık
Promosyonu

Kadına Yönelik
Şiddet Ekibi

Ruh Sağlığı
Destek Ekibi

Erişimi
Kolaylaştırma ve
Uydu Hizmetleri
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Yönetim Kurulu

Semra O’Reilly
Gül Heptinsall
Seher Kayıkçı
Ayşe Bircan
Macide Yüksel
Akgül Baylav
Emel Hakkı
Selen Cavcav
Fatma Aydın-Özel
Deniz Uygur
Mercan Balcı Bagatırlar

Chair
Vice Chair & Secretary
Treasurer
Trustee
Trustee
Trustee
Trustee
Trustee
Cooptee Member
Cooptee Member
Cooptee Member

Sezonluk İşçiler
A. Işıl Sansoy
Özlem Hangül

Gönüllüler

Çalışanlar

Aliye Reilly
Aygül Özdemir
Diren Yılmaz
Döndü Karul
Emel Yüksel
Emine Yoca
Feride Kumbasar
Münevver Humphreys
Özlem Alpşen
Sevgi Florence
Sibel Kocak
Şebnem Uğural
Şenay Dur

DV Specialist Family Support Worker
Team Leader
Haringey Outreach DV Worker
Cleaning Assistant
Team Leader and Volunteer Coordinator
Lead Counsellor
Director
VAWG Advice Worker
Samira Project & Advice Worker
Finance Officer
DV Specialist Family Support Worker
DV Specialist Family Support Worker
VAWG & Advice Manager

Counsellor
Training Consultant

Barış Bay
Bilge Şahin
Ceren Beydilli
Damla Cogo
Eda Özturk
Emine Erdoğan
Erin Lumley
Eylül Meriç Darendeli
Fatoş Ülger

Erasmus Internship

Nazlı Tuğçe Başıbüyük
Nergis Yüksel
Özge Nur Uçar
Pervin Ergül
Selin Kavlak
Sultan Aydugan
Vesika Beşler
Zeynep Selimova
Zübeyde Behjat

Filiz Benli
Funda Ayhan
Gamze Erdoğan
Gizem Dalmış
Gülnihal Sedef
Hazal Kanidağlı
Hülya Uçar
Leyla Maraşlı
Meyzi Tiza

Enkhtuya Davaasuren
Senanur Sat

Danışmanlık Hattı: 020 7354 1359
Ofice Hattı: 020 3227 3580
2 Newington Green Road, London N1 4RX
info@imece.org.uk
www.imece.org.uk
Company Reg No 4262910 Charity Reg No 1101882
facebook.com/imece

@imecewomen

