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we are...
a women’s centre with sensitivities
We believe Black Minority Ethnic and Refugee (BAMER) women’s needs
are multi-faceted and interrelated which need holistic services. We adopt a
holistic approach to service delivery where we aim to achieve full recovery/
maximum benefit by responding to the women’s practical, social, emotional,
intellectual, financial and aspirational needs simultaneously.

Our values:
•
•
•
•

Women-centred
Non-judgemental
Responsive
Committed to:
»» Confidentiality
»» Equal access
»» Providing a Sense of belonging
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we are...
ambitious about women’s empowerment

Chair’s Report
2015-16 was an exciting and innovative year for IMECE.
We revisited our vision and mission, making it even more focussed and
strategic.
Our vision is to work towards a society where women fulfil their dreams
and enjoy their lives peacefully in a world where they do not face violence.
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Our mission is to challenge women’s inequality. We do this by working
together to help women claim and enjoy their rights and achieve
independent lives free from violence.
After consulting our users, volunteers, staff and trustees we launched our 3
year strategic plan which sets out that we will work to:
• enhance and widen our specialist services for women and strengthen
the voice of women in society;
• secure the premise we operate from and improve its facilities;
• secure the financial foundations of IMECE.

2015 saw the start of an exciting partnership with BKM (Besiktas Cultural
Centre) in Istanbul, Turkey. We organised our first Fundraising Film event
at the London premier of the film ‘The Husband Factor’ in partnership with
BKM. Apart from raising the organisation’s profile, and bringing some
much needed unrestricted funds, the event also brought a large number of
our members together.
During 2015-16, we said goodbye with grateful thanks to Seher Kayikci a
long standing trustee member.
I would like to thank all the Board members, staff and volunteers for their
commitment and hard work. We also want to thank our funders without
their support IMECE would not be able to deliver its work.
Best wishes,
Semra O’Reilly
Chair
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we are...
an agent of social change

Director’s Report
It has been a very challenging year for IMECE and the other women’s sector
organisations. The environment we operate in has become even more
competitive and volatile. IMECE tried to prevent this enforced competition
undermining sisterhood by initiating and encouraging partnerships in order
to continue to build on sisterhood and solidarity in the sector.
In order to have a strong and shared voice for BAMER women’s
organisations, IMECE initiated the establishment of the BAMER Women’s
Network and organised a conference to raise the profile of BAMER
specialist women’s organisations with an aim to sustain ring-fenced
resources for BAMER women’s specialist service delivery. (see page 12-13
and Conference Report)
We constantly approach various funders to secure funding for existing
and newly developed services. We secured two years funding for bilingual VAW&G Champions Volunteering programme from the Henry
Smith Foundation and for the Older Women’s Abuse Project from Ajahma
Foundation. (see page 8 and 10)
We organised a series of fundraising events to attract crowd funding this
year. In January 2016 we organised London Premiere for a new Turkish
movie, Husband Factor 2. The Gala tickets sold out immediately. We had
to open another hall to accommodate the demand. We raised substantial
unrestricted funds to support women with No Recourse to Public Funds.
(see page 17)

We organised a fundraising concert with two worldwide known singers
Cigdem Aslan and Reem Kelani in March 2016. The concert attracted over
100 people and again raised much needed funds. (see page 16)
We generate income through delivering specialist training to practitioners.
In the last year we sold our training packages to many agencies such as
Hackney Learning Trust and Islington Adult Learning and Freedom from
Torture. (see page 20)
We improved our presence in some boroughs such as Waltham Forest
and Enfield with regular surgeries which enabled more women in outer
boroughs to access quality information and safety.
We constantly encourage community and women owned businesses to
make donations and support IMECE in various ways. We are thankful to
those who supported and funded us in 2016.
We would also like thank to all colleagues – paid and volunteers - for their
commitment and hard work.
Feride Kumbasar
Director

Am nobis explitatium nos conse qui dentent ari ad que nem aut et renimet que
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we are...
an achiever

•

IMECE reached 4947

users in 2015/16.

• 415 women received violence against women and girls (VAW&G) risk assessment and 		
safety planning support

• 446 women accessed our generic Advice and Information Service.
• 8164 unique interventions are made to support women holistically.
• 223 women who are ex-survivors of violence supported to resolve their resettlement issues.
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• 302 professionals received training on VAW&G including Harmful Practice – The participants
included police, social workers, adult mental health workers, welfare advisors, housing advisors, care
practitioners, family support workers.

• 260 children and young people and 78 teachers received training on		
VAW&G and harmful practices.

•

Our advice service passed the Advice Quality Assurance
proving our advice service is maintaining high standards.

•

Our VAW&G Service continued to work in line with IAQS .

(AQS) audit again, 		

we are...
responsive to changes
Brief recap of the main headlines of 2015/16 in the UK and Turkey
1- Implementation of dramatic changes in the UK Welfare System
continued in 2015/16, and new measures continued to have a
disproportionately negative impact on women. The evidence reflected
that deep welfare cuts (approximately £22bn per year since 2010)
such as the abolition of some benefits including maternity and cuts to
benefits for children affected women directly. The welfare reforms have
generated considerable anxiety for many people in London, regardless
of gender, ethnicity or disabilities. Whilst the current economic climate
is having an impact on women from all groups, there are particular
impacts on women who face multiple disadvantages. These include
disabled women, women from Black & Minority Ethnic communities,
refugees, older adults, carers, lesbian, bisexual and trans women, and
those who are socio-economically disadvantaged. Disabled women
have, arguably, felt the greatest impact from the so called welfare
reforms. The change to Personal Independence Payments has reduced
available support, but other benefit changes are likely to have a
disproportionate effect on disabled women as they are less likely to be
in full-time employment than other groups.
2- Female Genital Mutilation (FGM) Protection orders were introduced.
Mandatory reporting for visual or direct disclosure of FGM is enforced
under UK legislation from October 2015. Although it was a positive
move in terms of taking harder measures for prevention of FGM, the
language of the guidance that was produced by Government created a
lot of confusion as to ‘what is visual and what is direct disclosure’.
3- Following a successful women’s campaign against the “Tampon Tax” the
UK government announced in March 2016 that “Britain will be able to
have a zero rate for sanitary products, meaning the end of the tampon
tax.” More than 320,000 people signed a petition asking for the tax to

be abolished entirely. Instead in the Autumn Statement in November
last year, Chancellor George Osborne tried to soften the blow by saying
all tax revenue gathered from the so-called “tampon tax” would be
earmarked for women’s charities, including domestic abuse refuges.
In basic terms, this means that women are going to pay for their own
domestic violence services through the tampon tax as if the state
does not have any responsibility towards the protection of women and
women’s equality.
4- Violence against women killed 303 women in Turkey this year. These
women were killed by their partners and family members. The number
of women who were killed in 2014 was 294 which indicates an
increase. In London an increasing number of women started seeking
protection as a result of being manipulated into marriage in order
for the ‘groom’ to obtain wedding gifts only to then to be thrown out
immediately after the wedding. They experienced all kinds of “honour”
related violence along with physical and psychological.
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we are...
a versatile provider
Information, Advice and Advocacy
IMECE’s Advice team mainly supports women who are trapped in the
welfare benefit system due to lack of language and employability skills,
have a disability and/or mental health issues that have resulted from their
experience of violence. Many of our users have experienced discrimination
at the hands of various systems that assess the eligibility, level of
“claimant’s commitment” to return to work or find job and claimant’s
commitment to meet the conditions outlined in “Jobseekers’ Agreements”.
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Many of our users sign agreements but do not fully understand what is
expected from them and receive sanctions as a result of lack of support
to ensure they understand. Our advisors try to do all they can both in
individual surgeries and group information sessions, to facilitate women’s
comprehension about the process but they continue to report that
vulnerable women tend to be sanctioned more than others. Their mental
health is further deteriorated as a result of bullying and humiliation they
experience during Job Seeker Allowance (JSA) meetings.
Women survivors of violence can face particular barriers in adhering to
the conditions of their benefits. They might be suffering from lack of selfesteem, depression and /or physical injuries which might affect their ability
to apply for jobs. They might also lose or leave their jobs as a result of their
experience of violence, which is generally seen as intentional by Job Centre
staff and creates additional difficulty for our advisors who also need to
challenge the false perception of Job Centre staff.
Our advisors and volunteers who support women continuously challenge
practitioners who have little understanding of access issues of BAMER
women and the impacts of domestic violence on women. Our advisors
work extensively with individual women for many hours to secure some
benefit for them to survive financially, to facilitate their decision making
for choosing a better life and assist them in accessing confidence building

activities to take control of their own lives. Some of the work our Advisors
do is outlined below:
• We help women on low incomes make applications for welfare benefits,
social funds and crisis loans to avoid them falling into debt and financial
crisis.
• We also support and assist women with disabilities with requests
for mandatory reconsideration and appeal process against negative
decisions to applications for PIP and Employment Seeker Allowance.
• We encourage and assist women who want to work with advice,
information and guidance in securing employment. This includes
information and guidance on education, training and volunteering
opportunities as well as networking for employment purposes.
• We assist women on health issues, through referrals, advocacy,
translation of health reports/appointment letters, and facilitating the
health surveys on behalf of the NHS.
• We assist women in improving their housing and living conditions via
communicating their issues and needs with local authorities, housing
associations, emergency accommodation providers, and private
landlords. Consequently, we improve their housing conditions; this could
be the start to a long awaiting repair process, a distressing pest control
work, neighbour dispute resolution, or many other possibilities.
• We support older women to gain Freedom Pass, Attendance
Allowance and Pension Credit which contribute towards their financial
independence and freedom of movement.
• We run group information and activity sessions on areas including,
nutrition and healthy lifestyle, education, positive parenting skills, stress
management, welfare benefits, art and craft, and housing,

446 women received generic advice and information and they created 2620 case.
1603 women were supported via Advice and Information line.

we are...
en route to safety and protection
Violence Against Women and Girls (VAWG) Services
Violence against Women and Girls Services provide information, advice
and advocacy to women and their children who are survivors of domestic,
sexual and harmful practices; (Forced Marriages (FM), “Honour” Based
Violence (HBV) Female Genital Mutilation (FGM) and Faith Based Violence
(FBV) through provision of wide range of services. We deliver women
centred linguistic and culturally sensitive support. Women come to us with
a complex range of issues. The vast majority of them face domestic and
sexual violence, which ranges from mental abuse to physical and sexual
violence, FM, HBV, FGM and FBV. Our work is directly with the service
users, providing risk assessments and risk management plans. We work
very closely with Multi-agency Risk Assessment Conference (MARAC) and
social services as well as other voluntary and statuary agencies. Many of
the women do not speak English and require language support in order to
enable them to make informed choices about thier lives.
VAW&G services include the following projects:
Ascent Advice and Counselling Service: IMECE provided VAWG Advice
service to the London Boroughs of Enfield, Waltham Forest, Haringey,
City and Hackney. The services ranged from generic one-to-one support,
specialist and generic support group, and VAWG drop-in services.
Ascent Ending Harmful Practices (EHP): We provided specialist
services on Forced Marriage, “Honour” Based Violence, Female Genital
Mutilation and Faith Based Violence services in London Boroughs of
Barking and Dagenham, Barnet, Bromley, Enfield, Hackney, Haringey,
Islington, Lewisham, Tower hamlets and Waltham Forest.

Samira Project: Islington based BAMER (Black, Asian, Minority Ethnic and
Refugee) women’s VAW&G project. IMECE leads this partnership which
consists of LAWA and KMEWO.
Partnership for Ending Harmful Practices (PEHP): Imece has extensive
expertise in the area of VAWG including Harmful Practices. This new pilot
partnership project with IKROW (lead), Ashina Network, LAWRS, AWRC
and Forward is aiming to provide peer support and training to public
sector frontline practitioners who are dealing with harmful practices
cases. The Educator Advocates also support local policy makers to ensure
relevant strategies and resources are utilised to address harmful practices
appropriately.
Haringey BAMER Women VAW&G: Partnership with Hearthstone in
Haringay in which IMECE provides one-day specialist VAW&G support for
women from Turkish, Kurdish and Cypriot Turkish backgrounds.
We run VAW&G services from IMECE and various access points including:
Tolpuddle Street police station – Islington, City &Islington College –
Islington, Whittington Hospital /Safeguarding Team, Islington , Community
Safety Unit Waltham Forest, One Stop Shop in Waltham Forest, Adult Safe
Guarding Team - Waltham Forest, Royal London Hospital / Safeguarding
Team – Tower Hamlets, Hearthstone- Haringay, Enfield Homes – Enfield
Council

VAWG Services supported 629 women who experienced various forms of VAW&G
and HP in 2015/2016.
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we are...
an enabler
Older Women Support Project
This is a new project which aims to improve the wellbeing and quality of
life for vulnerable and disadvantaged older Turkish and Kurdish migrant
and refugee women in London. Older women find it extremely difficult
to talk about their experience of violence and seek protection. We tried
to identify abuse through advice sessions when women reveal how their
benefits might be controlled by their partners and/or children, how their
council flats might now be occupied by the newly married son and his
wife, how they need care, how their relatives might be registered as carers
and claiming carer allowances yet neglecting women, how their addicted
grandchildren might be financially abusing them, how their husbands
who gamble with family income might be ignoring to pay energy bills and
women might be left with no heating or hot water in winter and many other.
The project provided the activities listed below to meet the a wide range of
women 55+.
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A weekly drop-in, plus telephone advice and home visits to support
older women in solving welfare, housing, debts, community care and other
problems they face that impinge on their wellbeing.
One-to-one advocacy to support women experiencing elder abuse to
access safety and protection, legal advice and mental health services.
Weekly therapeutic group activities (arts & crafts, keep fit sessions,
music and singing) for isolated older women affected by depression
to help bring about an enhanced sense of motivation, wellbeing and
connectedness to others.
A programme of awareness-raising and information workshops to
enable older women to become acquainted with the system in the UK, and
aware of their rights, to promote more autonomous decisions and choices,
and hence improved confidence and self-esteem.

52 older women via 709 unique intervention received holistic support with accessing
safety and protection, better care, improved income, better housing and a widened
social network and activities.

we are...
a step to full recovery
Counselling & Mental Health Support Service
We have provided a confidential and safe space enabling women to share
their experiences, work on traumatic issues and anxieties and develop
healthy coping mechanisms. We wanted to support women in their journey
to build a future for themselves, free of the negative effects of domestic
violence.
The service was provided through 15-20 weeks sessions of one-to-one
counselling, 6 weekly confidence building groups, and psycho-educational
groups.
Our therapists have carried out holistic assessments to understand the
women’s needs thoroughly as well as monitoring individuals at risk of
harmful practices. We have also referred individuals and facilitated their
access to other specialist organisations.
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A team of specialist and accredited counsellors received 128 referrals, provided 847
one-to-one counselling sessions and 26 group sessions to 168 women.

we are...
a workforce developer
Volunteering at IMECE
IMECE provides a wide range of volunteering opportunities for women
from BAMER backgrounds especially from Turkish/Kurdish and Cypriot
communities. Our volunteering projects have contributed hugely towards
workforce development and development of many bi-lingual women’s
employability skills who are now employed by a wide range of sectors and
providers.
Bi-lingual VAW&G Champions: We recruit bi-lingual volunteers,
train and supervise them to gain specialist knowledge and skills on
Harmful Practices, community outreach, group facilitation and diversity
matters to become champions to promote healthy relationships in their
own communities. The first group, consist of 10 bi-lingual volunteers,
have received their training and have started organising and delivering
community outreach sessions.
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Advice and Information Line Volunteers: Our Advice and Information
Line and reception duties are run by Turkish speaking volunteers who are

trained to carry out initial screening and initial needs assessments, provide
assisted information, make internal and external referrals and appointments
and assist group work sessions. 23 volunteers were recruited and trained
in 2015/16
Counselling team volunteers: We recruit small numbers of Turkish
speaking counselling students who are working towards achieving their
accreditation and support them to improve their practice by providing case
discussion and supervision opportunities. 9 counselling students accessed
this volunteering opportunity.
Erasmus Placement: IMECE provides work placement opportunities for
women from Turkey under Erasmus Programme. The students who have a
wide range of knowledge and experience work with our volunteers and staff
to exchange examples of good practices. We provide Erasmus Placement
to 3 students from Turkey. As part of their placement they facilitated some
groups sessions with our users.

“It was an amazing experience to be a volunteer at IMECE. It opened lots of doors to my
formal and informal learning. I attended lots of seminars, workshops, conferences and
IMECE’s internal trainings. It was an experience which I could never learn from books,
because it was the feeling of solidarity and becoming a community. Besides the educational
aspect of volunteering (which is indeed invaluable by itself), I know that neither I nor any
women in London have to feel alone because I know IMECE is there for us!”

Meliha Funda Afyonoglu was Volunteer at IMECE
23 women were recruited, trained, supervised and supported to gain sustainable
employment skills. As a result 10 women secured employment, 5 women decided to
pursue further education.

we are...
led by users
Consultation Events & User Steering Committee Meetings
Our users participated actively in the development of two main strategic
directions. They provided in-depth information about their experiences and
expectations to the: a) IMECE Strategic Development Plan b) Local VAW&G
Strategies

Following these discussions, IMECE’s trustees, staff and volunteers worked
together to develop an action plan to address users’ expectations. In
2015/2016 we increased our group activities, social events and run regular
weekly Teatime Sessions on drop-in basis.

a) IMECE Strategic Development Plan: IMECE organized a number of
focus groups and wider events to reach users and potential users from
diverse backgrounds to hear their issues, needs, expectations and wishes
before developing IMECE’s Strategic Development Plan. A total of 140
women attended 5 focus group discussions and one wider consultation
event. As a result of these discussions, strategic priorities for service delivery,
in the next two years, were identified as:

b) Local VAW&G Strategies: Some of VAW&G services attended a
consultation event organized by Islington Community Safety Unit to identify
VAW&G priorities and appropriate response strategies. They shared their
VAW&G experiences of accessing protection services and reported in
many ways why BAMER specialist women’s organizations were important
to sustain. Some survivors reported that IMECE’s support workers were
incredibly flexible and sensitive and very familiar with the issues they faced
which made the working together possible and fruitful. Some said they were
empowered and enabled to make very difficult decisions following their
participation.

• Specialist Violence Against Women and Girls Service
• Mental Health Support
• Advice and Information provision
• Volunteering Opportunities
The need for group sessions, social activities, physical exercises and outings
to break the isolation was also highlighted.

User Steering Committee Meeting: The committee consists of members
who are elected at the AGM and meet 4 times a year to assess and evaluate
IMECE’s performance against the Strategic objectives and priorities. They
communicate any gaps in IMECE’s service provision to the Director. The
Older Women Support Project was developed in partnership with the steering
group members.

Diverse Communities Health Voice- Health Access Research
Imece worked together with Healthwatch Islington and 8 other BAMER
Community Organisations to identify the specific health needs and access
issues faced by BAMER communities.

In order to reach women from diverse sections of Turkish/Kurdish and Cypriot
Turkish background we organised and facilitated 3 focus groups in different
settings in Islington. The groups discussed “Hospitals and Appointments”,
“Primary Care” and “Taking Care of Your Health”.
The full report can be seen at www.healthwatchislington.co.uk

30 women completed Healthvoice questionnaires and 42 women participated in
group discussions sharing their health access issues
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we are...
a voice for BAMER women
Conference: Challenging Inequalities, Bridging Gaps and Ensuring Fairness
16th October 2015, Islington Town Hall, N1 2UD
Islington BAMER Women’s Network held a conference Challenging
inequalities, bridging gaps and ensuring fairness on 16th October 2015.
Islington BAMER Women’s Network, which was set up jointly by IMECE
Women’s Centre, Latin American Women’s Aid and Kurdish and Middle
Eastern Women’s Organisation, consists of local BAMER women’s
organisations, statutory service providers, local policy makers and
commissioners.
The conference aimed to enable practitioners and service providers to have
an increased awareness of the elements of BAMER and women specialist
services in Islington. Over 100 people signed up for the conference but

due to limitation of the space we had to turn many of them down. 92
representatives from a wide range of BAMER service providers and key
stakeholders took part in the conference.
We gratefully acknowledge the contribution made by all our keynote
speakers Jeremy Corbyn (MP and Leader of Labour Party), Maria Larasi
(MBE, Executive Director of IMKAAN) and Cllr Asima Shaikh (Executive
Member for Economic and Community Engagement) and Lela Kogbara
(Assistant Chief Executive, Strategy & Community Partnerships, and
Islington Council) who chaired the conference.
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“Another powerful example of how an IMECE
woman has supported women to understand /
access their rights”

Marai Larasi
Am nobis explitatium nos conse qui dentent ari ad que nem aut et renimet que
lacculpa in et dit essimil il

Conference summary and discussion of future directions
• Along with many other elements, BAMER Women’s Specialism are
defined through, provision of culture and gender centred tailormade
holistic services, expertise knowledge on barriers and issues,
commitment to equality and diversity and passion for empowering
women from these communities.
• Islington BAMER Women’s Network is an important vehicle for policy
influencing.

• We need more BAMER organisations forming partnerships, instead of
mainstream organisations leading the BAMER groups.
• Ring-fenced funding for the most vulnerable groups like BAMER
women should be a priority for funders and commissioners. The
commissioning process should reinforce bidders to submit partnership
projects with BAMER organisations and this should be monitored by the
commissioners and local politicians.

• BAMER women organisations provide a platform for women to become
decision makers (as volunteers, as steering community members, as
trustees)
15

“I am humbled when women’s services
work on a shoe-string budget to deliver vital
services and change policy”
Jeremy Corbyn

Am nobis explitatium nos conse qui dentent ari ad que nem aut et renimet que
lacculpa in et dit essimil il

we are...
activists
8 March - International Women’s Day Celebration
IMECE and BAMER Network Partners including KMEWO, LAWA, LAWRS and
Manor Garden organised joint event to mark International Women’s Day and
celebrate the achievements of BAMER women, at Caxton House, Islington
on 4th March.

The representatives of the partner agencies spoke at the event in their
own languages and highlighted the importance of women solidarity for
challenging inequalities.

Cllr Asima Shaikh, as a key note speaker highlighted the Islington’s
commitment and plans regarding BAMER specialist VAW&G services and
the importance of partnership working.
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104 women predominantly from Arabic, Kurdish, Turkish and Spanish speaking
communities attended to the event.

The following activities took place during the day:
•
•
•
•
•
•

Slide show BAMER conference – IMECE
Tree of life – Latin American Women’s Aid _ LAWA
Singing Workshop
Zumba
Yoko Ono’s Project & poster making - Latin American Women’s Rights Service.
Information Stalls

Islington Clinical Commissioning Group (CCG) took active part
in organization and financially supported the event.
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we are...
innovative in approaches to engagement
IMECE constantly develops and tests different ways of reaching and engaging with
women from most marginalised sections of our communities.

Purple Day - A Women’s Film Screening Event
As part of the 20th London Turkish Film Festival, IMECE organized ‘Purple Day’. The event
was organized in partnership with the London Turkish Film Festival and included a screening
of ‘Last Stop: Salvation’, a panel discussion and a reception. The panel discussion focused on
women’s solidarity and speakers covered topics below:
• Feride Kumbasar: Women and diaspora: women with experience of multi-faceted violence
and rejuvenated dreams,
• Mizgin Mujde Arslan: Women’s film language: Breath, Mirror, Road;
• Gülsün Kanat, Power of solidarity.
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10 May 2015 at Rio Cinema,
178 people attended.

Fundraising Concert
IMECE organized a fundraising concert on the 18th of March 2016. It was attended by 112
people who joined us to witness incredibly moving, fierce and inspiring performances by
prominent singers Cigdem Aslan from Turkey and Reem Kelani from Palestine.
The artists kindly donated all proceeds from the concert to IMECE’s important work in
fighting women’s inequality. We also sold badges and other items donated by women across
the community.

18 March 2016, at St Luke’s Church,
122 people attended.

London Premiere of Husband Factor 2
The Gala event was organized by IMECE in partnership with BKM, a popular
production company based in Turkey. BKM kindly donated all proceedings
from the event to IMECE for pursuing its work on promoting healthy
relationships.
Tickets were sold out immediately and a second screening was arranged to
meet further demand. Many people waited in long queues to secure tickets
for this event and some of them were unfortunately not lucky enough.
470 people attended to be part of London Premiere of Husband Factor 2Awakening (Kocan Kadar Konus 2- Dirilis) where they participated in a Q&A
session with artists Ezgi Mola and Murat Yildirim following the screening.
The film is a continuation of the first film which tells the story of Efsun who
seeks true love and a romantic relationship rather than a husband. She
goes through a series of funny events when the women in her family who
are programmed for marriage, starts advising her on how to find a man. It
is funny and provokes a lot of questions on traditional gender roles.

7 January 2016 at Cineworld Wood Green,
470 people attended.

Am nobis explitatium nos conse qui dentent ari ad que nem aut et renimet que
lacculpa in et dit essimil il
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we are...
reaching the most marginalised
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we are...
a bridge that connects people
Joint events and participation

Tree of Life

• Challenging inequalities, bridging gaps and ensuring fairness, BAMER
Conference Islington Town Hall (October 2015)
• Behind the Close door Conference at City of London (October 2015)
• HealthWatch Islington AGM (October 2105)
• Faith Conference, Tower Hamlets (November 2015)
• Barriers to accessing VAWG Services (November 2015)
• Ascent Hackney Borough Surgery – St Hilda community Centre
(November 2015)
• Public Health Advisory Committee Meeting (November 2015)
• Ascent Advice Counselling : the value of a cross – London approach to
VAWG, London Living Room (November 2015)
• White Ribbons Day Lunch – Leyton Orient Football Stadium (November
2015)
• Women Making a Difference Conference (November 2015)
• International Women’s Day Event, Caxton Hall, Archway (March 2016)

The workshops were organized to support women that have undergone a
lot of difficulties, loss and trauma because of their experience of violence
and exile. It involved women drawing their own ‘tree of life’ in which they
get to speak of their ‘roots’, their skills and knowledges, their hopes and
dreams, as well as the special people they had in their lives. This approach
enabled women to speak about most traumatic events for speedy recovery.

6 week programme, delivered between
20 January and 3 March 2016.
20 women attended
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934 people participated in the events
listed above

Teatime meetings and awareness
raising sessions
We run weekly Teatime sessions at IMECE on Wednesdays. Each meeting
has a themed discussion. Disacussion topics have included welfare rights
and benefits, Universal Credit, housing rights and options, substance
misuse issues, parenting, VAW&G awareness, HP awareness, stress
management, dealing with depression, healthy eating and health access.

310 women attended 40 teatime sessions

Awareness raising for parents
•
•
•
•

VAW&G Awareness, Conewood Children’s Centre (May 2015)
VAW&G Willow Children Centre ( November 2015)
Tilkililer Community Centre (January 2016)
IMECE Women’s Centre (February 2016)

52 parents attended

we are...
a specialist training provider
Training for Practitioners
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Islington Council (April 2015)
Whittington Hospital Education Centre (May 2015)
New River Green Children Centre (May 2015)
Homerton University Hospital NHS Foundation Trust (May 2015)
Durham Road Community Rooms (May 2015)
Islington Town Hall (June 2015)
Tower Hamlet Council-Mulberry Place (August 2015)
Tower Hamlet Council-Mulberry Place (September2015)
CBHA, Waltham Forest (September 2015)
Rowan House, Waltham Forest (September 2015)
Royal London Hospital Tower Hamlets (September 2015)
Learning Trust (October 2015)
Freedom from Torture (November 2015)
Central Library, Islington (February 2016)
Tomlinson Centre, Hackney (February 2016)
Trinity Church of England School – Inset (January 2016)

318 professionals attended VAW&G
and Harmful Practices training

Training for Children and Young
People
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

North Haringey Primary School, Healthy relationship (June 2015)
North Haringey primary School, Harmful Practices (June 2015)
Pakeman Primary School (September 2015)
St Matthias primary School (October 2015)
Petchey Academy (November 2015)
St Robert Southwell Primary School (January 2016)
Malden Primary School (January 2016)
Westminster Academy (February 2016)
Oasis Academy (February 2016)
Perivale Primary (March 2016)
Eastlea Community School (March 2016)

250 children and young people attended VAWG,
HP and Healthy Relationship Training

Confidence Building Sessions
•
•
•
•
•

The Mill Children Centre – 6 weeks (June and July 2015)
The Mill Children Centre – 6 weeks (November 2015 and January 2016
IMECE Women’s Centre – 6 weeks (March and April 2016)
Enfield Women’s Centre – 6 weeks (July and August 2015
Woodside Children Centre - 6 weeks (May-June 2015)

78 women attended 6 weekly confidence building
groups run in Waltham Forest, Enfield, Islington
and Haringey

we are...
accountable for every penny we receive
Income and Expenditure
IMECE Women’s Centre (Private Company Limited by Guarantee)
Detailed Income & Expenditure Account For the year ended 31 March 2016			

Income

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

Expenditure

2015/2016
£
256,279
1,421
18,404
3,101
279,205

Staff costs
Staff training & welfare
Canteen & other office refreshments
Grants payable
Rent, rates & services
Repairs and renewals
Printing, postage & stationary
Telephone
Pensions
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

207,966
1,955
1,077
29,638
5,697
8,428
1,675
4,714
959
2,231
1,334
1,941
2,630
1,302
1,974
4,710
5,030
21
49
3,225
321
286,877

NET INCOMINGS / (OUTGOINGS) IN YEAR

(7,672)
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we are...
resourceful strategic and delivery partner
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Strategic Forums

Partnerships

• BAN Network
• BME Women’s Network
• Hackney Advice Forum
• Hackney VAW&G Policy and Operation
• Hackney Refugee Forum
• Hackney VAWG Practitioners Forum
• Haringey Harmful Practices Forum
• Haringey VAW&G Strategic Board
• Haringey Advisory Board
• Haringey VAW&G Practice Forum
• Imkaan Network
• Islington Advice Alliance
• Islington Children and Young People Voluntary Sector Forum
• Islington Complex Needs Forum
• Islington Community Network
• Islington Homelessness Forum
• Islington Harmful Practices Subgroup meeting
• Islington MARAC and MARAC Steering Group
• Islington Refugee Forum
• London VAW&G Consortium
• NRPF Campaign
• One Canonbury Meeting
• Islington Youth Forum

• Ashiana Network
• Asian Women’s Resource Centre
• AVA
• Chinese Information and Advice Centre
• Daymer
• EACH Counselling and Support
• Enfield Women’s Centre
• Enfield Saheli
• Eritrean Community in the UK
• Frederick Bremer School, Walthamforest
• FORWARD
• Haringey - Hearthstone
• Iranian & Kurdish Women’s Rights Organisation
• Jewish Women’s Aid
• Kurdish & Middle East women’s Organisations
• Latin American Women’s Aid
• Latin American Women’s Rights Service
• Minik Kardes
• Nia
• Rape and Sexual Abuse Centre
• Refuge
• Respect
• Rights of Women
• Roj Women’s Group
• Solace Women’s Aid
• Southall Black Sisters
• Systems and Generations Ankara, Turkey
• Tender
• Tilkililer Community Centre
• Women and Girls Network
• Women’s Aid
• Women’s Resource Centre

we are...
thankful to
All our users, members, funders, partners, supporters, and friends of IMECE
for making today’s IMECE.
We highly appreciate financial support provided by
Ajahma Foundation, Advice Transition Fund, Islington CCG, Henry Smith
Safer Islington Partnership, London Borough of Islington London Borough of
Haringey, London Councils, MOPAC, European Funding Social Investment
Business, BKM Production, Kilic and Kilic Solicitors, Community Matters and
Miya Solicitors.

We are grateful for the in-kind support received from
London Turkish Film Festival, Cigdem Aslan, Reem Kelani, James Taylor,
Russel Cooke Solicitors, Helen Stack, Fiona Taylor, Ertan Bilgin, Guray Erkan,
Ceren Caliskan, and Gem Restaurant for their invaluable contributions.
We are especially thankful to
Jeremy Corbyn-leader of Labour Party, Emily Thornberry- MP, Cllr. Asima
Shaikh, Cllr. Jenny Kay, Cllr. Michelline Ngongo, Cllr. Rakhia Ismail, Marai
Larasi and Lela Kogbara.
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we are...
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Am nobis explitatium nos conse qui dentent ari ad que nem aut et renimet que
lacculpa in et dit essimil il

biz...
Award Winning School Project
Students of Parliament Hill School competed passionately to win £1000 for their
selected charity, IMECE, from First Give UK. Lavin and her team made a digital
presentation that was based on the story of IMECE’s user. The team presented the
user’s case with a poetic language which made the presentation emotional and many
participants could not hold their tears during the presentation. Big Thanks to everyone
involved and supporting IMECE and contributing towards our cause. It means a lot to us.
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Ödül Kazanan Okul Projesi
Parliament Hill Kız Okulu öğrencilerinden Lavin ve arkadaşları, IMECE’yi hayat kurtaran
sivil toplum kuruluşu olarak seçti ve 1000 sterlin bağışı İMECE’ye kazandırmak için var
gücüyle yarıştı. Bir kullanıcının hikayesini dijital bir sunum ve şiirsel bir dille anlatan ekip
izleyicilere duygusal anlar yaşattı, bazi izleyiciler göz yaşlarına boğuldu. Emeği geçen
herkese ve IMECe’nin amaçlarını başarması için katkıda bulunanlara çok teşekkür
ederiz. Bu yıl aldığımız en anlamlı bağış oldu bizim için.

Am nobis explitatium nos conse qui dentent ari ad que nem aut et renimet que
lacculpa in et dit essimil il

biz...
bir grup kadın
Yönetim Kurulu
Semra O’Reilly
Deniz Uğur
Ayse Bircan
Macide Yüksel
Akgül Baylav
Emel Hakkı

Başkan
Sekreter
Üye
Üye
Üye
Üye

Selen Cavcav
Gül Heptinstall
Mercan Balcı Bağatırlar
Evrim Kılıç
Emine Pirhasan

Üye
Üye
Üye
Üye
Üye

Çalışanlar
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Aliye Reilly
Aygül Özdemir
Aysun Kıvanç
A. Isıl Sansoy
Diren Yılmaz
Döndü Karul
Emel Yüksel
Emine Yoca
Eda Öztürk

Feride Kumbasar		
Meral Halkacı		
Münevver Humphreys
Özlem Alpsen		
Özlem Hangül		
Şebnem Uğural		
Şenay Dur		
Sevgi Florence		

Aile Destek Danışmanı
Ekip Lideri, Eğitmen ve Danışman
Bilgi ve Destek Servisi Danışmanı
Psikolojik Danışman
Kadına Yönelik Şiddet Servisi Danışmanı
Temizlik İşçisi
Ekip Lideri ve Gönüllüler Servisi Koordinatörü
Psikolojik Danışmanlık Ekip Lideri
Araştırmacı

Direktör
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Servisi Müdürü
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Servisi Danışmanı
Samira Projesi Danışmanı
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadale Servisi Danışmanı
Aile Destek Danışmanı
Kadına Yönelik Şiddet Servisi Yöneticisi
Muhasebeci

Gönüllüler
Aysel Şamdan
Beser Canpolat
Burcu Erciyes
Ceylan Kocadağ Dillioğlu
Cihan Ademhan

Deniz Ünal
Eda Öztürk
Eylül Meriç Darendeli
Eylem Has
Fatoş Bozkan

Filiz Benli
Funda Ayhan
Gizem Mican
Gizem Sezer
Gülnihal Sedef

Hazal Demir
Hazal Kanidağlı
Kerime Karakadılar
Meyzi Tiza

Müge Deascenti
Özge Nur Uçar
Seval Kandemir
Şeyma Uzun

Erasmus Staj Elemanları
Ceylan Yaygır
Funda Afyonoğlu
Senanur Şat

Danışma Hattı: 020 7354 1359
Ofis: 020 3227 3580
2 Newington Green Road,
London N1 4RX

Company Reg No 4262910
Charity Reg No 1101882

info@imece.org.uk
www.imece.org.uk

facebook.com/imece
@imecewomen

biz...
duyarlı bir kadın merkeziyiz
IMECE Kadın Merkezi’nin amacı Siyah, Etnik Azınlık, ve Mülteci özellikle
Türk, Kurt ve Kıbrıslı Türk kadınlara yardım ve destek sağlayıp onların
yaşam kalitesini artırmaya çalişmaktır.
Imece kadınlara bütünsel yaklaşımla hizmet vermektedir. Kadınların
öncelikle ihtiyaçları tespit edilmekte ve sonra istekleri doğrultusunda
yukarıda belirttiğimiz servislerimize yönlendirebilmektedir.

Değerlerimiz
• Kadın odaklı
• Önyargısız
• İhtiyaca yönelik
»» Gizlilik
»» Eşitlik
»» Aidiyet ilkelerine bağlıyız.
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biz...
kadını güçlendirme konusunda kararlıyız

Başkan’dan Mesaj
2015-2016 IMECE icin heyecan verici ve yenilikçi bir yıldı.
Vizyon ve hedeflerimizi yeniden gözden geçirdik
Vizyonumuz kadınların hayallerini gerçekleştirdiği ve şiddet görmeden
hayatlarını huzur içinde yasabilecekleri eşitlikçi bir dünya kurmaktır.
Misyonumuz Toplumsal ve cinsiyet esitsizlikleriyle mücadele etmektir.
Birlikte verdiğimiz bu mücadele ile kadınların sosyal ve yasal haklarını
almalarını ve kullanmalarını;bağımsız ve şiddetsiz yaşamalarını hedefliyoruz.
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Servis kullanıcılarımız, gönüllülerimiz, çalışanlarımız ve yoneticilerimizin de
görüşlerini alarak 3 yıllık stratejik gelişme planı çıkardık:
• Kadınlar için deneyim kazanmış olduğumuz konuları arttırıp, genişletmek
ve kadınların toplumdaki sesini yükseltmek
• Bulunduğumuz binayı güvence altına almak ve verdiğimiz hizmetleri
geliştirmek
• IMECE’nin finansal altyapısını güvence altına almak

2015’te BKM’yle (Beşiktaş Kültür Merkezi) keyifli bir ortaklık başlattık. Fon
sağlamak için ilk kez bir film gösterimi düzenledik.’Kocan kadar konus’
filminin Londra galasının organizasyonunu yaptık. Bu etkinlik IMECE’nin
geniş kitlelere tanıtımın yanısıra, üyelerimizin büyük bir kısmını biraya
getirmemizi sağladı ve bağış yoluyla fon sağlamamıza yardım etti.
Yıllardır Yönetim Kurulunda hizmet veren sadık üyemiz Seher Kayikci’yi
maalesef uğurladık. Kendisine hizmetlerinden dolayı şükran ve teşekkür
borçluyuz.
Yönetim kurulu üyelerimize. çalışanlarımıza ve gönüllülerimize özverilı
çalışmalarından dolayı teşekkür ederim. Bize fon sağlayan kurum ve kişilere
teşekkürü bir borç biliriz, onların desteği olmadan bu raporda okuyacağınız
hizmetleri vermemiz mümkün olmazdı.
En iyi dileklerimle,
Semra O’Reilly
Başkan

biz...
sosyal değişimin öznesiyiz

Direktör’den Mesaj
Bu yıl sadece IMECE için değil, tüm kadın örgütleri için zorluk ve mücadele
ile geçen bir yıl oldu. Rekabete dayalı fon sağlama sistemi özellikle İMECE
gibi küçük ölçekli kadın örgütlerini daha çok zorlarken, kadın dayanışmasını
negative olarak etkilemeye başladı. IMECE, dayanışmanın önemini
yükseltmek için rekabete rağmen ortak çalışmaları destekledi ve yeni
ortaklık projelerine öncülük yaptı.
Siyah, azınlık ve mülteci kadınları temsil eden kurumların uzmanlığının
önemini duyurmak ve bu kadınların sesini yükseltmek için kurumlar
arası bir ağın kurulmasına ve kitlesel katılımın olduğu bir konferansın
organizasyonuna öncülük etti. (bkz sayfa 12-13 ve konferans raporu)
Hem varolan servislerimizin devamlılığını sağlamak hem de yeni
geliştirdiğimiz servislere fon sağlamak için değişik fon kanallarını
zorlamaya devam ettik. İki Dilli Şiddetle Mücadele Öncüleri Henry Smith
Foundation’dan iki yıllık ve Yaşlılara Yönelik Şiddetle Mücadele Projesi için
ise Ajahma Foundation’dan iki yıllık fon güvencesi aldık.(bkz sayfa 8 ve 10)
Bu yıl toplu bağışı teşvik etmek için bir dizi etkinlik düzenledik. Ocak
2016’da ‘Kocan kadar konuş 2’ filminin Londra galasını gerçekleştirdik
ve gala biletlerimiz hemen tükendi. Beklenenin çok üzerinde olan talebi
karşılamak için ikinci sinema salonunu açmak zorunda kaldık. Bu etkinlik
aracıyla aldığımız bağış İngiltere’de statüsü dolayısıyla sosyal yardım
hakkına sahip olamayan kadınlara küçük bir bütçe sağladı . (bkz sayfa 17)

Dünyaca ünlü Çiğdem Aslan ve Reem Kelani’nin katılımıyla Mart 2016’da
bir konser düzenledik. Bu başarılı konseri 100’den fazla kişi izledi. Konserde
bilet satışının dışında kullanıcılarımızın yaptıkları elsanatlarını satarak
IMECE’ye para topladık. (bkz sayfa 16)
Eğitim seminerleri satarak fon sağlama çalışmasına ivme kazandırdık bu
yıl. Bir çok kurum ve çalışanına kadına yönelik şiddet, zorla evlilik, kadın
sünneti, namusa ve dine bağlı şiddet gibi konularda eğitim paketi sattık.
(tam liste için bkz sayfa 20)
Waltham Forest ve Enfield gibi bölgelerde düzenli hizmet sunarak grup
toplantıları yaparak varlığımızı güçlendirdik. Bu bölgelerde yaşayan
kullanıcılarımızın kaliteli bilgi ve uygun destek erişimini kolaylaştırdık.
Toplum üyelerini ve kadın işyeri sahiplerini bağış yapmaları için teşvik
etmeye devam ettik. Bize fon sağlayan ve amaçlarımıza destek veren
herkese teşekkürlerimizi sunarız.
Bütün ortaklarımıza, iş arakadaşlarımıza, gönüllülerimize bağlılıklarından ve
özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz.
Feride Kumbasar
Direktör
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biz...
başarılıyız

•

IMECE 2015/16 mali yılında 4947

kullanıcıya hizmet verdi.

• 415 şiddet deneyimleyen kadın için risk değerlendirmesi ve güvenlik ve destek planlaması
yapıldı.

• 446 kadın Danışmanlık Servisimizden yararlandı.
• 8164 kez yapılan müdaheleler ile kadınlar bütüncül olarak desteklendi.
• 223 geçmişte şiddete uğramış kullanıcımız yaşamlarını yeniden yapılandırma
konusunda destek aldı.
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• 302 profesyonel, kadına yönelik şiddet

ve geleneğe bağlı zararlı uygulamalar konularını
içeren eğitimler aldı. Katılımcılar arasında ki meslek gruplarında polis, hastane çalışanları, sosyal
hizmet görevlileri, ruhsal sağlık sorunu olan yetişkinlerle çalışan görevliler, sosyal yardım danışmanları,
konutlandırma danışmanları, koruma/sosyal bakım görevlileri vardı.

• 260 çocuk, genç, 78 öğretmen kadına yönelik şiddet ve geleneğe bağlı zararlı pratikler
konularında eğitim aldı.

•

Danışmanlık Servisimiz AQS kalite denetiminden başarı ile geçti

•

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Servisimiz IAQS kalite denetimi altında hizmet vermeye devam etti.

biz...
değişikliklere yanıt odaklıyız
2015/2016’dan bazı konu başlıklarını anımsarken...
1- Devlet yardımındaki çarpıcı değişiklikler 2015/2016’da devam etti, ve
yeni kanunlar erkeklerden çok kadınları mağdur etti. Kanıtlar gösteriyor
ki sosyal güvenlik haklarında 2010’dan beri 22 milyon sterline varan
kaynak kesintisi özellikle hamilelik ve çocuk yardımlarından yapılan
kesintiler, kadınlar üzerinde direk bir etki yarattı. Sosyal yardım
reformları cinsiyet, etnik köken ve engellilik gözetmeksizin her kesimden
insanı tedirgin etti. Ekonomik kriz tüm kadınları etkiliyor olsa da çok
yönlü ayrımcılığa maruz kalan engelli,siyah ve azınlık, mülteci, yaşlı
ve bakıcı, lezbiyen, biseksüel ve trans kadınların üzerinde katlanarak
çoğalan etki bırakmakta. Değişikliklerden en çok etkilenen grup engelli
kadınlar oldu. Kişisel Bağımsızlık Yardımlarında ki değişiklikler yüzünden
yardımlar azaldı. Ayrıca tam zamanlı çalışamayacaklarından dolayı, diğer
sosyal yardımlardaki değişiklikler de engelli kadınlar üzerlerinde diğer
gruplara göre orantısız çarpıcı bir etki yarattı.
2- Kadın Sünnetinden Koruma Kanunu uygulamaya geçti. Ekim 2015’de
kadın sünnetine maruz kalanların ve risk altında olanların raporlanması
zorunluluğu yasama yoluyla güvence altına alındı. Kadın sünneti ile
mücadelede daha sert tedbirlerin alınması açıcından pozitif bir adım olsa
da hükümetin profesyoneller için çıkardığı kılavuzun dili ve ‘görsel ve
sözel kanıtın ne olduğuna ilişkin’ açıklamalar bir çok kafa karışıklığına
yol açtı. Hükümetin hazırladığı yönlendirme kılavuzunda kullanılan dil
profesyoneller arasında karmaşa yarattı.
3- Tampon vergisine karşı yürütülen başarılı kampanyanın sonrasında
hükümet geri adım atarak mart 2016’da hijyenik ürünlerde ki verginin
kalkacağını bildirdi. ‘Tampon vergisi’ olarak tanımlanan bu vergi
kadın örgütleri arasında büyük tartışmalara yol açmış ve değişmesi
için yapılan imza kampanyasına 320.000’den fazla kişinin katılmıştı.
Kasım sonbaharda maliye bakanı muhalefeti yumuşatmak için tampon

vergisinden elde edilen gelirin, göçmen ve kadına yönelik şiddet
mağduru kadınlara harcanancağını, bu amaçla kadın örtgütlerine tahsis
edileceğini söylemişti.
Başka bir değişle hükümetin kadınları koruma sorumluluğunu yadsımış
ve kadınların kendi hizmetlerini tampon vergisi üzerinden sağlamaları
gerektiği gibi bir çıkarımı desteklemiş oldu.
4- Turkiye’de yükselen kadın nefreti kendisini kadın cinayetlerinin artması
şeklinde gösterdi. 2014’te eşleri ve aile üyeleri öldürülen kadınların
sayısı 294 iken bu sayı 2015 de 303 kadına ulaştı. Londra’da ki
toplumlarımızda düğünde verilen hediye ve takılar için evlenme ve
düğünden hemen sonra genellikle Türkiye’den getirilen gelini terketme
biçiminde ortaya çıkan şiddet yaygınlaşır hale geldi. Hiçbir hakkı
olmayan bu ülkede bu gelinler her türlü ‘Namus’a Bağlı’ şiddet mağduru
oldular.
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biz...
çok yönlü servislerimizle yanınızdayız
Bilgi, Danışmanlık ve Destek Servisi
IMECE Bilgi, Danışmanlık ve Destek servisi, İngilizce bilmediği ve iş bulmak
için yeterli beceri ve deneyimleri olmadığı için devlet yardımlarına bağlı
olan, kendisini kapana sıkışmış gibi hisseden veya engelli, kadına yönelik
şiddet deneyimleyen, ruh sağlığı etkilenmiş kadınlara destek olur. Genellikle
bu kullanıcılarımız sosyal yardım alabilmek için yapılması gerekenleri
anlamadıkları, dolayısıyla gerekli şartları yerine getirmedikleri buna bağlı
olarak yapılan testleri geçemedikleri için ayrımcılığa maruz kalırlar. İş
Bulma Kurumunun kendileriyle yaptığı anlasmaların gereğini anlamadıkları
ve yerine getirmedikleri için ceza alıyor ve haklarını kaybediyorlar,
Danışmanlarımız bu yıl içinde hem bire bir danışmanlık seanslarında hem
grup çalışmaları yaparak kullanıcılarımızda süreç hakkında bir farkındalık
yaratarak bu cezaları en aza indirgemeye çalıştılar. Bu cezalar yardımların
daha uzun süre kesilmesine neden olduğu için en aza indirgemek çok
önemli.
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Danışmanlarımızın rapor ettiği bir diğer konuda İş Bulma Kurumunun
elemanlarının kullanıcılarımızı yaptıkları haftalık toplantılarda tacız ettikleri
üzerine. Bu taciz ve aşağılamanın onların ruh sağlığı üzerinde ki etkisinide
gözlemlemek çok mümkün.
Kadına yönelik şiddet deneyimlemiş kadınlar açısından durum daha da zor
olabiliyor. Güvenlik nedeniyle istifa etmek yada işini bırakmak zorunda olan
kadınlar ‘gönüllü işsiz’ olarak tanımlanıyor ve sosyal yardımlara erişmeleri
engelleniyor. Şiddet deneyiminın sonucu olarak özgüveni zedelenmiş, ruh
sağlığı bozulmuş yada darp ve yarası olan kadınlar bütün bu nedenlerden
dolayı iş arayamaz halde olabiliyorlar. Her iki durumda da İş Bulma Kurumu
memurlarını ikna etmek danışmanlarımızı bu yıl en çok zorlayan konulardan
biri oldu.

Karşılarında şiddete maruz kalan kadınların ihtiyaçları konusunda
farkındalığı ve bilgisi olmayan memurları bulan danışmanlarımız, hem
bu memurlarla yakından çalışarak onlarda bir farkındalık yarattı hemde
kazanımlarıyla bir çok kadına yeniden yaşamını kurması için gerekli olan
ekonomik temelin sağlanmasına destek oldu.
Danışmanlarımız 2015/16 yılında ayrıca şu konularda destek oldu
• Düşük gelirli kadınlara sosyal yardım başvurularında destek olarak,
onların borçlanmasını veya finansal zorluğa düşmesini engelledi.
• Engelli kadınların engelli yardımlarından yararlanmasını, red edilmişse
itiraz yoluyla almalarını ve ek ödeme ve haklardan yararlanmalarını
sağladı.
• Kadınlara sağlıkla ilgili konularda, hastane ve doktor randevularının
takibinde, şikayet ve geribildirim konularında destek oldu.
• Ev hakkı ve şecenekleri hakında bilgi verdi. Sosyal konut ve evsahibi
ilişkilerine dair ve tamir, kiracı hakları, komşu anlaşmazlıkları gibi
konularda bilgi ve destek verdi.
• Yaşlı kadınların bedava seyahat kartı, emeklilik ve bakım yardımları
alması ve böylece daha bağımsız yaşamaları için yardımcı oldu.

446 kadın sosyal haklar, yardımlar ve çeşitli konularda danışmanlık hizmetimizden yararlandı.
Danışmanlarımız 2620 davaya baktı. 1603 kadın ülkenin değişik bölgelerinden
Bilgilendirme ve Danışmanlık Telefon Hattımıza ulaşarak kaliteli ve ihtiyaca uygun bilgi aldı.

biz...
güvenlik ve korumaya giden yoluz
Kadına Yönelik Şiddet ile Mücadele Servisi
Kadına yönelik şiddet ve mücadele servisi kadınlara fiziksel, duygusal,
cinsel, zorla evlendirme, namusa ve dine bağlı şiddet ve kadın sünnetine
maruz kalan kadınlara danışmanlık, bilgi ve destek sağlar. Kadınların kültürel
ihtiyaçları etrafında kendi ana dillerinde destek verir. Bu servisten destek
alan çoğu kadın duygusal, fiziksel ve cinsel şiddet, zorla evlendirme, kadın
sünneti, dine bağlı şiddet gibi kompleks şiddete maruz kalıyorlar. Yaptığımız
güvenlik, risk ve ihtiyaç değerlendirmesi sırasında kadınları alabilecekleri
yardımlar ve seçenekleri hakkında bilgilendirip, kendi belirledikleri destek
ve güvenlik planını yapar ve uygularız. Bu süreçte kadınların ihtiyaçları
doğrultusunda diğer kurumlarla ortak çalışmalar da yaparız.
Aşağıdakiler Kadına Yönelik Şiddet ile Mücadele Servisi
projeleridir:
ASCENT Danışmanlık, Destek ve Terapi: Bu proje Londra’nın Enfield,
Waltham Forest, Haringey, Hackney ve City belediyelerinde çalışmalar
yapmaktayız.
Ascent Kadına Yönelik Zararlı Uygulamalar Servisi Londra’nın Barking
Degenham, Barnet, Brent, Bromley, Enfield, Hackney, Haringey, Islington,
Lewisham, Tower Hamlets and Waltham Forest belediyelerinde vermekteyiz.

Samira Proje: İslington’da Siyah, Azınlık, Etnik, Asyalı, Mülteci ve özellikle
Türk, Kürt ve Kıbrıslı destek sağlayan projedir. IMECE liderliğinde yapılan
ortak projede Güney Amerikalı Kadınlar projesi (LAWA) ile Kürt, Ortadoğu
kadın kurumuyla birlikte çalışıyoruz
Geleneğe Bağlı Zararlı Pratiklerle Mücadele Projesi Bu yeni proje
liderliğini Iranlı Kürt Kadın Merkezinin (IKROW) yaptığı ortakları arasında
Ashiana Network, LAWRS, AWRC and Forward gibi kadın kurumlarının
olduğu bir projedir. Proje kamu kuruluşlarında çalışan kişilere eğitim
ve kılavuzluk yardımıyla bu tür şiddet biçimlerine ilişkin hizmetleri
güçlendirmeyi hedefler.
Hearthstone Ortaklığı: Haringey’de Imece Hearthstone’la ortak çalışarak
Haringey belediyesinde yaşayan Türk, Kürt ve Kıbrıslı Türk şiddete maruz
kadınlara hizmet vermektedir.
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Servisini IMECE’de ve aşağıdaki
merkezlerde veriyoruz: Tolpuddle Street police station – Islington, City
&Islington College – Islington, Whittington Hospital /Safeguarding Team,
Islington , Community Safety Unit Waltham Forest, One Stop Shop in
Waltham Forest, Adult Safe Guarding

629 kadına yönelik şiddet ve zararlı uygulamalara mazur kalan kadın
IMECE’den destek aldı.
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biz...
olanakları çoğaltıyoruz
Yaşlı Kadınlara Destek Projesi
Bu yeni projenin amacı Londra’da yaşayan siyah, azınlık ve mülteci
Türk, Kürt ve Kıbrıslı Türk yaşlı kadının yaşam kalitelerini yükseltmektir.
Yaşlı kadınlar kendilerine yönelik şiddet hakkında konuşmak ve bundan
korunmak için yardım istemek konusunda zorlanmaktalar. Danışmanlık
seansları sırasında yaptığımız değerlendirmelerle şiddeti anlamaya
ve tanımlamaya çalışıyoruz. Evinin yeni evlenmiş oğlu tarafından işgal
edildiğini anlattığında, bakıcı yardımını alıp ama eve hiç uğramayan
çocuklarından bahsettiğinde, uyuşturucu bağımlısı torunlarının nasıl
yardımlara el koyduğunu söylediğinde ya da kumar oynayan eşinin elektrik
parasını kumarda kaybettiğini bu nedenle kaloriferlerin yanmadığını
öğrendiğimizde bu deneyimlerin hem şiddet olarak tanımlanması için
farkındalık yaratmaya hem de kadınların güvenliğini sağlamaya çalışıyoruz.
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Bu proje kapsamında şu hizmetler verilir.
Sırasız Randevusuz Görüşme, telefonla bilgi alma ve ev ziyaretleri
Bu servislerde devlet yardımları ev yardımları, kişisel borçlar, sağlık ve
bakım ihtiyaçları konusunda yaşlı kadınlara destek verilir.
Bire bir destek seanslarında şiddete maruz kalmış yaşlı kadınlara
şiddetten korunma ve güvenlik konularınde destek, yasal yardım ve ruh
sağlığı konusunda ihtiyacı olan servisleri almasını sağlamaktır.
Haftalık grup çalışmaları elişi, müzik, şarkı söyleme gibi terapatik
aktiviteler yapılmaktadır. Bu grup yalnızlık ve depresyondan etkilenen
yaşlı kadınlar için bir sosyalleşme olanağı tanırken, motivasyon ve ruhsal
iyileşme sağlamaktadır.
Farkındalık yaratma programları Kadın sağlığı, Yaşlı istismarı, Yasal ve
sosyal haklarımız, Kadına yönelik şiddet, Depresyan ve kaygı bozuklukları,
sağlıklı beslenme, parasal istismar alkol ve madde bağımlılığı gibi
konularda farkındalık yaratma çalışmalarını kapsar.

52 yaşlı kadın güvenli bir ortamda yaşama, yerel sağlık kurumları, sosyal haklar, ev
yardımları, mevcut olanaklardan yararlanma, kültürel aktiviteler ve grup çalışmalarına
IMECE’nın bütünsel bir destek yaklasımı çervesi ile yardım aldılar.

biz...
iyileşmek için bir adımız
Ruh Sağlığı Destek Servisi
Imece terapi servisi olarak, kadınlara, tecrübelerini rahatça paylaşarak
yaşadıkları travmatik olayların üstesinden gelebilecekleri ve sağlıklı baş
etme yöntemleri geliştirebilecekleri gizlilik ilkesine bağlı, güvenilir bir alan
sağladık.
Hedefimiz, aile içi şiddetin olumsuz etkilerinden arınmış olarak, kadınlara
kendi istedikleri gibi bir yaşama sahip olma yolculuklarında destek olmaktı.

Imece Terapi Servisi 15-20 haftalık birebir seanslar, 6 haftalık özgüven
geliştirici grup seansları sağlamakta ve psikoeğitim oturumları
düzenlemektedir.
Terapistlerimiz bütüncül ön görüşme seansları yaparak kadınların
ihtiyaçlarını derinlemesine anlamanın yanı sıra, geleneklerle desteklenen
zararlı uygulamalar ve şiddet dolayısı ile oluşabilecek tehlikeleri tespit
ederler. Kullanıcılarımızı ihtiyaçlarına göre uzman servislere yönlendirerek,
sunulan hizmetlere erişimlerine destek sağlarlar.
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Uzman psikologlardan oluşan ekibimiz, 128 yeni kullanıcı kabul etti, 847 birebir terapi seansı
verdi ve 26 grup seansı ile 168 kadına ulaştı.
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biz...
işgücü geliştiriyor, istihdam yaratıyoruz
Gönüllük Projesi
IMECE kadın organizasyonlarında kariyer yapmak etmek isteyen siyah,
azınlık mülteci toplumlarından özellikle de Türk.Kürt ve Kıbrıslı Türk
toplumlardan kadınlara kendilerini geliştirmeleri ve iş bulabilmeleri için
fırsatlar sunar.
İki dilli kadına Yönelik Mücadele Öncüleri: Bu proje kapsamında
siyah ve azınlık toplumlardan iki dil konuşabilen 10 kadın geleneğe bağli
zararlı pratikler ve kadına yönelik şiddet konusunda eğittildi. Ayrıca grup
çalışmaları, erişim teknikleri, fırsat eşitliği ve gizlilik konularında da eğitim
alan bu gönüllüler Öncü oldukarı andan itibaren kendi toplumlarında
farkındalık seminerleri yaptılar.

Danışmanlık Ve Bilgilendirme Hattı Gönüllüleri: Türkçe konuşan
gönüllülerimiz danışmanlık hattına ulaşan kadınlara ihtiyaç ve risk
değerlendirmesi yapıyor ve gerekli hizmetlere sevkini sağlıyor.
Terapi Servisi Gönüllüleri: Terapi okuyan az sayıda kadına kendilerini
akredite etmeleri ve deneyim kazanmaları için fırstalar tanıyoruz. 9 terapi
öğrencisi bu fırsattan yararlandı,
Erasmus Staj Fırsatı: Erasmus öğrencileri farklı deneyim ve
bilgiler edinmek için IMECE’de staj yapabiliyorlar ve pozitif pratikleri
paylaşabiliyorlar. Bu yıl 3 öğrenciye staj olanağı verebildik.
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“İMECE’de gönüllü olmak muhteşem bir deneyimdi! Bu deneyim formel ve informel
öğrenimim için bana bir çok kapı açtı. Imece de gönüllü olduğum süreç boyunca bir çok
seminere, konferansa, çalıştaya ve İMECE kurum içi eğitimine katıldım. İngltere’de ki
kadınların hayat deneyimlerine, problemlerine ve bu problemleri çözme mekanizmalarına dair
bir çok şey öğrendim. Bu deneyimi asla kitaplardan edinemezdim çünkü öğrendiğim şey
dayanışma ve komunite olma hissiydi. Gönüllü olmanın öğretici yanının (ki bu kendi başına
paha biçilemezdir) ötesinde, biliyorum ki ne ben ne de Londra’ da ki hiç bir kadın artık yalnız
hissetmek zorunda kalmayacaktır çünkü biliyorum ki İMECE bizim için oradadır!”

Meliha Funda Afyonoglu İMECE’de gönüllü çalıştı.
23 kadına gönüllü olarak alındı, çeşitli eğitim ve süpervizyonlar aracılığı ile farklı deneyim
ve yetilere sahip oldu. Bunun sonucunda 10 tanesi uzun soluklu iş buldu. 5 kadın yüksek
öğrenime girdi.

biz...
kullanıcılarımızın öncülüğünü önemsiyoruz
Danışma Etkinlikleri & Kullanıcı Komitesi Toplantıları
Kullanıcılarımız uygun iki ana gelişim programına faal şekilde katıldı. Kendi
yaşadıkları deneyimleri ve beklentilerini derinlemesine dile getirdiler: a)
IMECE`nin Kalkınma Planı b) Kadına Yönelik Şiddet ile Mücadele konusunda
yerel plan ve programlar
a) IMECE’nin Kalkınma Planı: IMECE kalkınma planını yaparken, farklı
geçmişlere sahip kullanıcılara ulaşıp onların deneyimlerini, ihtiyaçlarını,
beklentilerini öğrenmek için birçok grup çalışması ve etkinlikler organize etti.
Toplanm 140 kadına ulaştı. Bu tartışmanın sonucunda, gelecek 2 yıl içinde
öncelik verilecek konular belirlendi:
• Kadına yönelik şiddet konusunda daha çok uzman servisler geliştirmek
• Zihinsel/akıl sağlığı konusunda destek servisleri yaratmak
• Danışma ve Bilgilendirme Servislerini geliştirmek için yardım sağlama
• Daha çok gönüllü çalışma fırsatları yaratmak
Ayrıca toplantılarda grup çalışmaları, sosyal ve fiziksel aktivitiler, yalnızlıktan/
soyutlanmaktan kurtulmak için gezi programları sıkça önerilen diğer servisler
oldu. Bu toplantıların çıkarımları Yönetim Kurulu, çalışanları, gönüllüleri
tarafından bir Eylem Planına dönüştü. Bu Eylem Planı doğrultusunda
2015/2016 yıllarında grup faaliyetlerimizi, sosyal etkinliklerimizi artırdık ve
haftalık Çay Saati programımızı düzenli olarak yaptık.

b) Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Stratejileri: Bazı kullanıcılarımız,
gönüllülerimiz ve bütün şiddetle mücadele çalişanlarımız Islington Toplum
Güvenliği Unitesi tarafından düzenlenen toplantılarda daha efektif Şiddetle
Mücadele Stratejileri geliştirmek için birlikte çalıştı. Kadına yönelik şiddet
hizmetlerini koruma altına almak, yaşadıkları tecrübeleri paylaşarak Siyah,
Etnik Azınlık ve Mülteci uzmanların önemini belirttiler, yeni stratejinin
önceliklerini etkilemeye çalıştılar. Kullanıcıların bazıları IMECE çalışanlarının
esnek, duyarlı ve kültürel kodlarla ilgili farkındalığı raporlamayı kendi
açılarından ne kadar kolaylaştırdığını paylaştılar. Bazıları ise en zor kararları
veririken ne kadar güçlendirildiklerini anlatırken, bu güçlenmenin önemini
yeniden vurguladılar.
Kullanıcı Komite Toplantıları: Genel kurulda seçilen üyelerden oluşan ve
yılda 4 kez toplanan komite üyeleri, IMECE’nin kalkınma planında belirlediği
hedefler ve öncelikleri doğrultusunda performansını değerlendirmekte ve
yönetim kurulunu ihtiyaçlar konusunda yönlendirmektedir. Yaşlı Kadınlara
Destek Projesi bu komitenin ihtiyaç geri bildirimi sonucu kurulmuş bir
projedir.

Çeşitli Toplumların Sağlık Sesi – Sağlık Servislerine Erişim Araştırması
IMECE ve 8 ayrı Siyah, Etnik Azınlık ve Mülteci örgütü, Healthwatch Islington
(İslington Sağlık Gözetleme Kurumu) birlikte çalışarak çeşitli toplumların
sağlık sorunları, ihtiyaçları ve erişim sorunlarını araştırdı.

değişik mahallelerinde 3 tartişma grubu düzenledik ve yönettik. Gruplar
‘hastane hizmetleri ve randevu almak’, ‘temel bakım’ ve sağlığımıza dikkat
etmek’ konularını tartıştılar.

Türk, Kürt and Kıbrıslı Türk toplumlarının çeşitli kesimlerinden kadınlara
ulaşmak ve onların sesini araştırmaya dahil etmek için İslinton bölgesinin

Araştırma raporutun tümüne bu linkten bakılabilir:
www.healthwatchislington.co.uk

30 kadınla sağlık servislerine erişim anketi yapıldı. 42 kadın bu konularda yapılan
grup tartışmalarına katıldı.
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biz...
siyah, azınlık ve mülteci kadınların sesiyiz
Konferans: Eşitsizliklere Karşı Mücadele Etmek, Hizmet Boşluklarını
Doldurmak ve Adaletin Sağlanması
16 Ekim 2015, İslington Belediye Binası
Siyah, Etnik Azınlık ve Mülteci Kadınlar İletişim Agı tarafından düzenlenen
konferansın amacı İslington’taki siyah, azınlık, ve mülteci servislerin
uzmanlık alanları hakkında diğer pratisyenleri biligilendirmesiydi. Siyah,
Azınlık, ve Mülteci Kadınlar Iletişim Ağı, İMECE Kadın Merkezi, Güney
Amerikalı Kadın Grubu ve Kürt, Ortadoğulu Kadın Grubu tarafından
kurulmuş bir platform olup içerisinde diğer sivil toplum örgütleriyle, kamu
kuruluşları, bölgesel politikalardan sorumlu memurlar ve komisyon üyeleri
yer almaktadır.
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Konferansa katılan konuşmacılara, Jeremy Corbyn (İşçi Partisi Lideri), Maria
Larasi (İMKAAN Direktörü), Belediye Encümeni Asima Shaikh ve konferansı
yöneten Lela Kogbara’ya (İslington Belediyesi CEO Asistanı) katkılarından
dolayı çok teşekkür ederiz.

Bir İMECE kadınının diğer kadınları
destekleyerek, haklarından
yararlanmalarını sağlamaları açısından
değişik ve güçlü bir örnek.. Marai Larasi

“Bir İMECE kadınının diğer kadınları
destekleyerek, haklarından yararlanmalarını
sağlamaları açısından değişik ve güçlü bir örnek”

Marai Larasi

Konferansın özeti ve ortak eylem planı
• Diğer bütün unsurların yanında, Siyah, Azınlık, ve Mülteci Kadın
Hizmetlerinin farkları kadınlar için ve kadınlara yönelik olması, bütüncül
bir anlayışla hizmet vermesi, erişim engellerini azaltma ve ortadan
kaldırma konusundaki uzmanlıkları, eşitliğe ve cesitlilige bağlılıkları ve
aynı zamanda kadınları güçlendirme çalışmalarını öncelikte tutmaları
açısından değerlendirildi ve tartışıldı. İslington Siyah, Azınlık, ve Mülteci
Kadınlar Iletişim Ağı politika ve önceliklerin temsil ettikleri kadınlar
açısından belirlenmesinde önemli bir araç olarak yeniden tanımlandı.

• Bizim ana görüşümüzü temsil eden örgütler yerine, Siyah, Azınlık ve
Mülteci örgütlerle ortaklık kurarak çalışmaya ihtiyacımız var.
• Mağdur olan siyah, azınlık, ve mülteci kadınların sorunlarına, fon
veren komisyon üyeleri tarafından öncelik tanınmalı ve korunan fonlar
sağlanmalıdır. Komisyon sürecinde, ihaleye katılan örgütlerin siyah,
mülteci etnik örgütlerle işbirligi yaparak ihaleye katılmalarını takviye
etmelidir ve bu bölgesel politikacılar tarafından takip edilmelidir

• Siyah, Azınlık, Etnik, Asyalı ve Mülteci, Türk, Kürt ve Kıbrıslı Türk Kadın
Platformu kadınların karar verme ve politikada etkileyici olmalarına
olanak sağlayan bir platformdur.
1

“Kadın örgütlerinin, hayati önem
taşıyan servislerini ayakkabı bağı alacak
kadar küçük bir bütçeyle yürüttüklerini
öğrendiğimde çok utandım.”

Jeremy Corbyn

biz...
aktivistiz
8 Mart – Dünya Kadınlar Günü Kutlaması
4 Mart 2016 tarihinde IMECE ve Siyah, Azınlık ve Mülteci Kadınlar Ağı
ortakları KMEWO, LAWA, LAWRS ve Manor Gardens Project ortak bir
etkinlik düzenliyerek , kadınların sosyal, ekonomik, kültürel ve politika
başarılarını Dünya Kadınlar Günü kapsamında kutladı.

etmesi konusunda kararlılığından vebu İletişim Ağının, başarılı güçlü
ortaklığının önemini belirtti.

ve Düzenleyen kuruluşların temsilcileri yanında Cllr Asima Shaikh de
konuşmacı olarak katıldı. Cllr Asima konuşmasında İslington belediyesinin
siyah, azınlık ve mülteci kadınlarına yönelik şiddet servislerinin devam



Özellikle Arapça, Kürtçe, Türkçe, İspanyolca ve Portekizce konuşan
toplumlardan 104 kadın katıldı.

Kutlamada aşağıdaki aktivitelermiz yapıldı:
•
•
•
•
•

Siyah, Etnik Azınlık, ve Mülteci Konferansından slayt gösterisi
Hayat Ağacı – Güney Amerikalı Kadınlar projesi (LAWA)
Şarkı söyleme atolyesi
Zumba
Yoko Ono’nun Projesi ve poster yapma – Latin Amerikali Kadın Haklari
Servisi

Islington Clinical Commissioning Group (CCG) bu etkinliğin
düzenlenmesinde aktif rol aldı ve fon sağladı.



biz...
ilişki kurmakta yaratıcıyız
Toplumlarımızda hizmetlerimize erişim sorunları çeken farklı kesimden kadınlara ulaşmak için sürekli yaratıcı yöntemler deniyoruz.

MOR GÜN - Kadın Film Gösterimi
IMECE, 20. Londra Türk Film Festivali çerçevesinde 10 Mayıs 2015, Rio Sineması’nda
MOR GÜN film gösterisi düzenledi.
‘Kurtuluş: Son Durak’ adlı film gösterisine 178 kişi katıldı. Gösterisinin sonunda tartışma
paneli ve resepsiyon yapıldı. Panele Mizgin Müjde Arslan, yönetmen ve senaryo yazarı;
Feride Kumbasar, İmece Kadın Merkezi’nin direktörü; Güç ve Dayanışma’dan Gülsün Kanat
konuşmacı olarak katıldılar ve kadınlarla ilgili sorunları değişik bakış açılarıyla tartıştılar.
Panelin sonunda verilen resepsiyonda katılanlarla sohbetler devam etti ve deneyimler
paylaşıldı.
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10 Mayıs 2015’de Rio Cineması,
178 kişi katıldı.

Dayanışma Konseri
Konserimize katılan 122 kişi kendi alanlarında adlarını duyurmuş iki önemli sanatçıyı
izleme şansına sahip oldular. Türkiye’li Çiğdem Aslan ile Filistin’li Reem Kelani
katılımcıları zaman zaman duygulandırdı zaman zaman da coşturup halaylar çektirdi.
Sanatçılar konserin bütün gelirini İMECE’ye bağışladılar. Cinsiyetçi toplumasal
eşitsizliğe karşı sürdürdüğümüz kavga için mali destek oldular. Ayrıca İMECE logoları ve
kullanıcılarımızın bize yapıp ilettiği el sanatlarını satarak gelirimizi artırmaya çalıştık.

18 Mart 2016, at St Luke’s Kilisesi,
122 kişi katıldı.

Kocan Kadar Konuş 2, Londra Gala Gösterimi
Geceye, Yonetmen Kivanc Boruonu , Filmin oyuncuları Ezgi Mola ve Murat
Yıldırım, TC Kultur ve Tanitim Musavirligini temsilen Umit Bozdag, Baroness
Meral Ece, Enfield belediyesi encumeni Suna Hurman ve bircok Turk ve Kurt
toplum merkezleri, derneklerden yoneticiler katildi.
Galanin açılış konuşmasını yapan İMECE Yönetim Kurulu Başkanı Semra
O’Reilly, kurumun Türkiye’li ve Kıbrıs’lı kadınlar icin kurulmuş olduğunu,
30 yıldır şiddete uğrayan kadınlara bütüncül bir anlayışla hizmet verdiğini
belirterek, gecenin tüm gelirini derneğe bağışlayan BKM’ye, film yönetici
ve oyuncularına teşekkür etti. Her iki seansta da oyuncular seyircileri
selamlayıp, iyi seyirler dilediler.
Gösterim sırasında kahkaha tufanına tutulan ve çok eğlenen izleyiciler
gosterim sonrasında oyunculara hem teşekkür ettiler hem de üçüncü
filmin ne zaman geleceğini sordular. Ezgi Mola konuşmasında kadının
güçlenmesinin eşit toplumlar yaratmada bir gereklilik olduğunu vurguladı
ve bu film aracılığıyla kadınların güçlenmesine katkısı olduğu için gurur
duydğunu dile getirdi. Murat Yıldırım ise kadının güçlenmesinin yanısıra,
erkeğin ahlaklı olmasının da önemli olduğunu vurguladı.

7 Ocak 2016, Cineworld Wood Green,
470 kişi katıldı.




biz...
ihtiyacı olan her kesimden kadının yanındayız



biz...
halkları birbirine bağlayan bir köprüyüz
Ortak Etkinlikler
• Eşitsizliklerle mücadele, boşlukları doldurma ve adaleti sağlama. Siyah,
Azınlık ve Mülteci Konferansı, Islington Belediye Salonu (Ekim 2015)
• Kapalı Kapılar Arkasında, Konferans at City of London (Ekim 2015)
• HealthWatch Islington AGM (Ekim 2105)
• İnanç Konferansı, Tower Hamlets (Kasım 2015)
• Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Servislerine Erişim Sorunları (Kasım
2015)
• Ascent Hackney Belediyesi Tanıtım Seansı – St Hilda Toplum Merkezi
(Kasım 2015)
• Toplum Sağlığı Öneri Komitesi Toplantısı (Kasım 2015)
• Ascent Danışmanlık ve Terapi: Herkese eşit değer, Londra için Kadına
Yönelik Şiddetle Mücadele Yöntemi, London Living Room (Kasım 2015)
• Dünya Şiddetle Mücadele Günü Day Lunch – Leyton Orient Futbol
Stadyumu (Kasım 2015)
• Farklılık Yaratan Kadınlar Konferansı (Kasım 2015)
• Dünya Kadınlar Günü Etkinliği, Caxton Hall, Archway (Mart 2016)

Çay Saati Sohbet Grupları ve
Farkındalık Yaratma Seansları
Çay Saati Sohbet Grupları bu yıl da devam etti. Toplantılarda sosyal yardımlar,
ev hakları ve şeçenekleri , uyuşturucu ve madde bağımlılığı, kadına yönelik
şiddet ve gelenağe bağlı zararlı uygulamalar (zorla evlendirme, namusa
bağlı şiddet, kadın sünneti), stress başa çıkmak, sağlıklı beslenmek ve sağlık
servislerini kullanmak gibi farklı konularda sunumlar yapıldı.

40 seans yapıldı ve 310 kadın katıldı



934 kişi ortak etkinliklere katıldı

Hayat Ağacı
Bu grupta kadınlar kayıpları, travmatik ve şiddet gibi deneyimlerini
paylaştılar. Bununla birlikte güçlü yanlarını, becerelerini ve gelecek için
umutlarını, hayallerini ve planlarını ve hayatlarındaki önemli bir rol oynayan
insanları dillendirip onlar hakkında konuşmayı becerebildiler.

6 haftalık programa 20 kadın katıldı. Program
20 Ocak ve 3 Mart tarihleri arasında yapıldı

Ebeveynler için farkındalık çalışmaları
• Kadına Yönelik Şiddet farkındalığı, Conewood Children’s Centre (Mayıs
2015)
• Kadına Yönelik Şiddet farkındalığı Willow Children Centre ( Kasım 2015)
• Ebeveyn Olmak, Tilkililer Community Centre (Ocak 2016)
• Ebeveyn Olmak IMECE Women’s Centre (Şubat 2016)

52 ebeveyn katıldı.

biz...
uzman eğitimde iddialıyız



Uzmanlar için Eğitim

Çocuklar ve Gençler için Egitim

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Islington Council (Nisan 2015)
Whittington Hospital Education Centre (Mayıs 2015)
New River Green Children Centre (Mayıs 2015)
Homerton University Hospital NHS Foundation Trust (Mayıs 2015)
Durham Road Community Rooms (Mayıs 2015)
Islington Town Hall (Haziran 2015)
Tower Hamlet Council-Mulberry Place (Ağustos 2015)
Tower Hamlet Council-Mulberry Place (Eylül 2015)
CBHA, Waltham Forest (Eylül 2015)
Rowan House, Waltham Forest (Eylül 2015)
Royal London Hospital Tower Hamlets (Eylül 2015)
Learning Trust (Ekim 2015)
Freedom from Torture (Kasım 2015)
Central Library, Islington (Şubat 2016)
Tomlinson Centre, Hackney (Şubat 2016)
Trinity Church of England School – Inset (Ocak 2016)

318 uzman, kadına yönelik şiddet ve geleneğe
bağlı zararlı uygulamalar (zorla evlendirme,
namusa bağlı şiddet, kadın sünneti) konularında
IMECE’nin egitimlerine katıldılar.

North Haringey Primary School, Healthy relationship (Haziran 2015)
North Haringey primary School, Harmful Practices (Haziran 2015)
Pakeman Primary School (Eylül 2015)
St Matthias primary School (Ekim 2015)
Petchey Academy (Kasım 2015)
St Robert Southwell Primary School (Ocak 2016)
Malden Primary School (Ocak 2016)
Westminster Academy (Şubat 2016)
Oasis Academy (Şubat 2016)
Perivale Primary (Mart 2016)
Eastlea Community School (Mart 2016)

250 çocuk ve genç, kadına yönelik şiddet ve
geleneğe bağlı zararlı uygulamalar ile sağlıklı
ilişkiler nasıl kurulur konularında IMECE’nin
egitimlerine katıldılar.

Özgüveni Güçlendirme Çalışmaları
•
•
•
•
•

The Mill Children Centre – 6 hafta (Haziran and Temmuz 2015)
The Mill Children Centre – 6 hafta (Kasım 2015 ve Ocak 2016
IMECE Women’s Centre – 6 hafta (Mart-Nisan 2016)
Enfield Women’s Centre – 6 hafta (Temmuz-Ağustos 2015
Woodside Children Centre - 6 hafta (Mayıs-Haziran 2015)

78 kadın Waltham Forest, Enfield, Islington
and Haringey bölgelerinde yapılan 6 haftalık
programlara katıldılar.

biz...
aldığımız her kuruştan sorumluyuz
Gelir ve Gider
IMECE Women’s Centre (Private Company Limited by Guarantee)
31 Mart 2016 Yil Sonu Finans Raporu			

Gelir

Fonlar
Danışmanlık Dönüşüm Fonu
Faiz
Diğer Gelirler
Kampanya Gelirleri

Gider

2015/2016
£
256,279
1,421
18,404
3,101
279,205

Personel Gideri
Personel Eğitim-Sosyal Yardım
Kantin
Fonlar
Kira,Vergi-Servisler
Tamir ve Tadilat
Kırtasiye-Basım-Posta
Telefon
Emeklilik
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

207,966
1,955
1,077
29,638
5,697
8,428
1,675
4,714
959
2,231
1,334
1,941
2,630
1,302
1,974
4,710
5,030
21
49
3,225
321
286,877

NET GELİR / (GİDERLER)

(7,672)



biz...
deneyimli hizmet ve strateji ortağıyız



Strateji Forumları

Ortaklıklar

• BAN Network
• BME Women’s Network
• Hackney Advice Forum
• Hackney VAW&G Policy and Operation
• Hackney Refugee Forum
• Hackney VAWG Practitioners Forum
• Haringey Harmful Practices Forum
• Haringey VAW&G Strategic Board
• Haringey Advisory Board
• Haringey VAW&G Practice Forum
• Imkaan Network
• Islington Advice Alliance
• Islington Children and Young People Voluntary Sector Forum
• Islington Complex Needs Forum
• Islington Community Network
• Islington Homelessness Forum
• Islington Harmful Practices Subgroup meeting
• Islington MARAC and MARAC Steering Group
• Islington Refugee Forum
• London VAW&G Consortium
• NRPF Campaign
• One Canonbury Meeting
• Islington Youth Forum

• Ashiana Network
• Asian Women’s Resource Centre
• AVA
• Chinese Information and Advice Centre
• Daymer
• EACH Counselling and Support
• Enfield Women’s Centre
• Enfield Saheli
• Eritrean Community in the UK
• Frederick Bremer School, Walthamforest
• FORWARD
• Haringey - Hearthstone
• Iranian & Kurdish Women’s Rights Organisation
• Jewish Women’s Aid
• Kurdish & Middle East women’s Organisations
• Latin American Women’s Aid
• Latin American Women’s Rights Service
• Minik Kardes
• Nia
• Rape and Sexual Abuse Centre
• Refuge
• Respect
• Rights of Women
• Roj Kadın Grubu
• Solace Women’s Aid
• Southall Black Sisters
• Systems and Generations Ankara, Turkey
• Tender
• Tilkililer Community Centre
• Women and Girls Network
• Women’s Aid
• Women’s Resource Centre

biz...
teşekkür borçluyuz
Kullanıcılarımıza, üyelerimize, fon sağlayan kaynaklarımıza, ortaklarımıza,
destekleyenlere ve arkadaşlarımıza bugünkü IMECE’yi yarattıkları için.
Bize inanan ve fon sağlayan Ajahma Foundation, Advice
Transition Fund, Islington CCG, Henry Smith Safer Islington Partnership,
London Borough of Islington London Borough of Haringey, London
Councils, MOPAC, European Funding Social Investment Business, BKM
Production, Kilic and Kilic Solicitors, Community Matters ve Miya Solicitors’a
yardımlarından dolayı…

Jeremy Corbyn – İşçi Partisi Lideri, Emily Thornberry- Milletvekili,
Belediye Encümenleri Asima Shaikh, Jenny Kay, Michelline Ngongo
ve Rakhia Ismail, Marai Larasi and Lela Kogbara’ya
çok özel desteklerinden dolayı müteşekkiriz.

Bize değişik biçimlerde destek olan London Turkish Film
Festival, Cigdem Aslan, Reem Kelani, James Taylor, Russel Cooke Solicitors,
Helen Stack, Fiona Taylor, Ertan Bilgin, Guray Erkan, Ceren Caliskan ve Gem
Restaurant’a değerli katkılarından dolayı…
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