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About Us

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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Chair’s Report

I would like to thank everyone for their support in this important
work provided by a vital charity - Thank you to the trustees who
volunteer their time and expertise to keep the standards high
and offer governance and safeguarding support for the critical
work IMECE does . Special thanks to Ayse Bircan for her
valuable contribution over several years.

Violence against women and girls is everybody’s business – it
affects all of us, not only the women and children who directly
experience it or those that fear it, but also their families,
communities, our economy and society. I joined IMECE as a
volunteer trustee because IMECE believes in a society without
violence and works hard to contribute towards eradication of
abuse of any sort.

Emel Hakkı
Chair

In order to achieve this we need a shared understanding and
approach to tackling what sadly is still affecting at least 1 in 5
children and still makes up over half of serious case reviews.

IMECE has worked hard in 2016-17 to meet and exceed targets
and deliver a high quality service for women from BAMER
backgrounds.

IMECE has survived and added to its services through the
support of funders who understand that by working together we
can make a difference, through the hard work of its dedicated
staff, Director and amazing volunteers Imece has a positive
year and managed the changes and challenges well. Thank you
all.

The service users teach us new
things everyday by sharing their
stories and showing us strength
and resilience.
The service users teach us new things every day by sharing
their stories and showing us strength and resilience. By seeing
women and children move on to a safer future inspires us and
keeps us all going in a time of financial challenges, where cuts
in funding have meant that Imece had to do more for less – but
IMECE did it well, finding ways to support women and children
in crisis, struggling with welfare cuts and other essential
services.
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Director’s Report

IMECE and our sister BAMER women’s organisations - which
form an integral part of communities across London and beyond
- continued to fight for the continuation and expansion of the
critical specialist services we provide for women from BAMER
backgrounds facing numerous barriers and challenges.

isolation IMECE is their first point of contact. In many cases, it is
with our support that these women are able to engage with
mainstream agencies and services. The intersectionality of the
violence our women face means that they need specialist and
dedicated support to even begin to try and overcome some of
the barriers they face – this means multiple, simultaneous
interventions.

2017 marks 35 years since IMECE started delivering holistic
services for women and children survivors of VAW&G from
Turkish, Kurdish and Cypriot Turkish communities; and 10 years
since we widened our service provision to include women from
other BAMER backgrounds. During this time we have
accumulated extensive expertise in providing life-changing
support to women who experience multiple and complex issues.
In particular we have developed the expertise and skills needed
not only to effectively respond to cases of harmful practices, but
also to provide training to practitioners (including in education
and health sectors), enabling them to identify cases and
respond in a timely and appropriate way.

Solidarity and sisterhood are, and will continue to be the
cornerstones of IMECE’s work. We believe that no sister is free,
until we are all free.
I would like to take this opportunity to thank all of IMECE’s staff
and volunteers for their dedication, commitment and hard work;
Trustees for their support and guidance; sister and partner
organisations for their tireless efforts; funders for their
commitment to support critical projects; and most importantly to
survivors, for shaping IMECE and for inspiring us through your
strength and resilience in the face of adversity.

It is evident that specialist services run by and for BAMER
women are the most effective in meaningfully reaching and
responding to the needs of the women in our communities. For
many women experiencing VAW&G, mental health issues and

Deniz Uğur
Director
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IMECE’s Impact

IMECE’s services reached

5,222 beneficiaries

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

640 – the number of times women accessed our advice and information service
1,104 users were supported through telephone advice

IMECE provided

746 counselling sessions to 94 women

IMECE provided training to

336 professionals on VAW&G and harmful practices

(Participants included police, social workers, adult mental health workers, welfare advisors,
housing advisors, care practitioners and family support workers)

271 children, young people and parents participated in IMECE’s healthy relationship

training and awareness-raising sessions
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Information, Advice and Advocacy Services
Our specialist Advice and Information Service plays a pivotal
role in supporting women in many areas of life such as welfare
benefits, housing, employment, education and training, and
health.

• Assisting women on health issues, through referrals, advocacy,
translating the health reports/appointment letters, and facilitating
the health surveys on behalf of NHS to overcome inequalities in
health.

We work with women through face-to-face appointments, and
telephone advice. We aim to support women to gain, re-gain
and maintain the self-confidence and independence needed for
a quality, happy and independent life. We do this by providing
them with advice, information and guidance in a safe, holistic,
culturally sensitive and professional environment.

• Supporting women to access housing, maintenance and repair
services to improve the quality of their housing conditions via
advocating on their behalf, taking the issues to social and
private accommodation providers. 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, and many more.
• We support older women to gain Freedom Pass, Attendance
Allowance and Pension Credit which contribute towards their
financial independence and freedom of movement.

“I could not receive any benefits if
there wasn’t IMECE. I couldn’t
appeal to the unfair decisions, could
not win the appeals as I have now
about my ESA. It is all because of
IMECE.”

• We run group information sessions on welfare benefits. Also
we invite speakers who expert in their field from other charity
organisations or councils.

Our work involves:
• Assisting women on low incomes with making applications for
welfare benefits, social fund and crisis loans to minimize the
negative impacts of welfare benefit reforms, avoid falling into
debt and financial crisis.

• Encouraging and assisting 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.

640 women accessed our face-to-face
advice and information service
1,104 users were supported through t
elephone advice
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Violance Against Women and Girls (VAW&G)
Services

IMECE’s Violence Against Women and Girls (VAW&G) Services
are specialist, responsive and make a real, positive impact in the
lives of the women who use the service. Our service provides
many layers of support and interventions, which means our
users receive a service that is sensitive, targeted and specialist.
IMECE provides high quality information, advice and one-to-one
advocacy to BAMER women and their children survivors of
domestic and sexual violence as well as harmful practices
through women-centred linguistic and culturally sensitive
support in safe, familiar and confidential spaces.

IMECE delivers these services through the following projects:

• Samira Project

The project provides variety of support of services to BAMER
women (16+) in Islington experiencing VAW&G and harmful
practices through providing holistic, specialist support including
information, crisis intervention, resettlement support, handholding support as well as support accessing the criminal justice
system.
Partnership project with Latin American Women’s Aid and
Kurdish Middle Eastern Women’s Organisation.

IMECE’s VAW&G Services provide information, advice and oneto-one advocacy on a wide range of issues, including around
women’s personal safety - applying for injunctions, divorce, child
contact issues, welfare benefits, housing rights, rent and bills
arrears, homelessness applications and counselling - these are
the most as common issues for women survivors of violence. In
order to allow survivors to make informed choices we provide all
of these services in mother tongue.

The project runs regular surgery sessions in Whittington
Hospital, Holborn police station and City and Islington College.
Islington BAMER Women’s Network brings together
representatives of diverse community backgrounds and is a
platform for organisations to come together and discuss the

“The appointment system is very
good; I get to meet with the adviser
without waiting; I finish my work and
leave without wasting any time. “
We believe that a holistic approach is necessary in order to
overcome the trauma of violence and sexual abuse – this
approach allows women to feel more empowered, confident and
self- reliant as well as reducing self-blame.
We provide support to high-risk cases including and work very
closely with Multi Agencies Risk Assessment Conference
(MARAC) and other statuary and voluntary agencies such as
social services and solicitors.
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• Partnership for Ending Harmful Practices (PEHP):

issues experienced by the women in their communities, identify
common needs, set common goals and develop strategies to
achieve a stronger BAMER voice in and across Islington.
In order to complete the cycle of social change and ensure a
bigger impact on both attitudes and awareness as well as local
authority resource allocation the creation and facilitation of a
strong and united BAMER women’s voice in Islington is vital.

We provide training to public sector frontline practitioners who
are dealing with harmful practice cases. We also provided
advice, advocacy services and peer support to frontline
professionals such as social workers, midwives and health
visitors to help them identify cases of harmful practices and
provide them with the appropriate support. We also organised
community engagement events to raise awareness to aim to
change and understand harmful practices. IMECE provided
services at Waltham Forest and Tower Hamlets.

“I feel I can express myself well at
IMECE. They understand me”

Partnership project with Iranian and Kurdish Women’s Rights
Organisation (IKWRO), Asiana Network, Latin American
Women’s Rights Services (LAWRS), Asian Women’s Resource
Centre (WRC) and Forward.

• Pathway to Recovery Project

This is a pan-London project delivering specialist support
services for BAMER women fleeing domestic violence, sexual
violence and harmful practices

• Ascent Advice and Counselling Service:

IMECE, as a key part of the London VAW&G Consortium
provides a range of services for survivors of domestic violence
and sexual abuse in London Boroughs of City, Hackney,
Islington, Enfield, Haringey and Waltham Forest. We provide
generic one-to-one support, drop-ins, specialist group work
activities and confidence building workshops as well as outreach
support through surgeries.

Partnership project with KMEWO and LAWRS.

• Hearthstone Domestic Violence Support Services

We provide VAW&G support service at Hearthstone Haringey to
provide information, advice and advocacy service for Turkish,
Kurdish, Cypriot Turkish and other Turkish speaking women
including Bulgarian and Azerbaijani women.

• Ascent Ending Harmful Practices (EHP):

Under this project we provide specialist services for women
experiencing or threatened to any harmful practice. We provide
this service in London Borough of Barking and Dagenham,
Barnet, Bromley, Enfield, Hackney, Haringey, Islington,
Lewisham, Tower Hamlets and Waltham Forest.

341 women received VAWG risk
assessment and safety planning
support

• Ascent Prevention:

In this Project IMECE Provides training to children and young
people aged between 9-25 for early intervention and healthy
relationship. We also provided INSET training
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Counselling and Mental Health Support
Services
Innovations to our programme in 2016-17:

IMECE’s specialist Counselling Service continued to work at full
capacity and supported hundreds of women by offering one to
one sessions and confidence building group sessions in users’
mother tongue. Our counsellors are specialised in a variety of
approaches and are able to offer very effective tailored therapies
which are responsive to the specific needs of the users. All our
counsellors are BACP registered and are committed to working
to the BACP ethical framework.

• New topics including Maintaining Wellbeing, Listening to
ourselves, Positive Thinking, Psychodrama, Expressing Self for
our confidence-building sessions (6 weeks duration)
• Developed and honed new skills which we integrated in to our
work including EMDR Therapy, Existential Therapy, Brief
Psychodynamic Therapy, CBT and Focusing Techniques
• Shaped our programmes to ensure feedback and insight
gained through consultations with users closely informed our
work,

“I feel IMECE values people. The
staffs are very humanitarian and
respectful. They even make my
coffee for me because I am elderly.
Thank you for everything. “

• Introduction of new grounding skills, including mindfulness,
visualisation and safe place exercises

Adapting and developing our programmes to be truly responsive
to our user’s needs is fully integrated in to our strategy. We
practice continuous learning and development.

Towards the end of this year we extended our reach and were
able to provide counselling to more users in Tower Hamlets and
Newham. In addition, our services are also being promoted at all
GP surgeries and IAPT services operating in these areas.
There is a clear and concrete evidence of need for the
counselling service provided by IMECE - as well as working to
full capacity, the service experienced increasing volumes of
referrals and as a result a waiting list of approximately six
months.

IMECE’s Counsellors create a safe, confidential, nonjudgemental and woman-centred space which allowed us to
explore the impacts of the violence they have experienced, and
to support them in establishing a new life in their own right. Our
service is culturally sensitive and many users expressed that
receiving therapy in their own language allowed them to feel
they could meaningfully express themselves and that the service
they received could really make a difference.

IMECE provided a total of 746 counselling
sessions to 94 women.

The team continued to grow and improve our services through
knowledge-sharing and peer support.
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Older Women Support Projects
IMECE’s Older Women Services aim to ensure enable them to
living in safe environments, increase their access to local health,
social services and resources available and help them to be
socially active to reduce the risk of isolation.
It also offers face to face and telephone advice providing high
quality, accessible guidance, information and advocacy on rights
and entitlements to enable women to make informed decisions.
Services offered were half a day drop-in session; telephone
advice and homes visits; one-to-one advocacy support;
confidence building activities; chair based exercise & nutrition,
singing & breathing; head and neck massage, trips and outdoor
activities; group sessions where topics discussed included
women’s health, mental health, elder abuse, welfare rights,
violence against women, depression, anxiety, healthy eating,
financial abuse, alcohol and substance misuse.

“Now I have somewhere to go and
speak, I am so glad that IMECE
exists “

IMECE ‘s Older Women Services include the following projects:

• 55+ Ajahma Older Women Project

Aajahma is a pan-London project for Turkish, Kurdish, Cypriot
Turkish and any other Turkish speaking women aged 55+.

• Ageing in Safety

Part of the national Ageing Better scheme ‘Ageing in Safety’ is a
project for Turkish, Kurdish and Cypriot Turkish women Hackney
residents who are over 50.
The activities proved to be great success as the participants
befriended each other and started socialising outside the activity
times which was the ultimate goal of the project.
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“I have worked as a volunteer at IMECE. I have
especially enjoyed helping out the team in internal
and external workshops. I have also joined the
counselling team during their meetings. As a
psychology student, I have found these
experiences very valuable and teaching.
I can not thank the IMECE family enough for
making me feel part of the family!”
Irem Ezici, Volunteer at Imece
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Volunteering at Imece

IMECE provides opportunities for different volunteering options
for women from BAMER backgrounds who are unemployed and
wishing to build a career in women’s and any other community
sector in a safe and confidential environment and provides
assistance to gain employability skills and experience.

these trainings and they are continuing to organise and deliver
their sessions.

• Advice and Information Line Volunteers: IMECE’s Advice
and Information Line runs with Turkish and Kurdish speaking
volunteers under the supervision of the Volunteer Coordinator
which is most demanded and highly consumed service. 32
trained volunteers deal with users who made self-referrals to our
VAW&G and counselling services. The volunteers complete the
first assessment over the phone and direct them to the
appropriate staff. They assist advice sessions and running dropin sessions under supervision. Volunteers also provide weekly
letter reading (reading and translating for users who don’t speak
English or have no literacy skills) sessions.

• Bilingual VAW&G Champions: IMECE recruits bilingual
women, speaking at least one community language and English.
Volunteers receive 5 days of training on VAW&G, Harmful
Practices, confidentially and data protection, diversity and
equality, facilitation skills and mental health. Once volunteers are
trained, they carry out outreach and facilitate awareness -raising
sessions at community centres, GP surgeries, and other
community hubs to identify women with risks of VAW&G and HP
and give them practical and emotional support. They also assist
women with practical help, language barrier, information,
advocacy and encouragement and enable them to access
specialist service provision. 21 bilingual volunteers received

• Counselling Team Volunteers: 6 Turkish-speaking
volunteers had the opportunity to focus on counselling and took
on client assessments and practiced their skills gained by their
academic education. They also participated in counselling team
meetings to get opportunity to listen counselling case
discussions which helped them to improve their knowledge,
practice and skills in counselling as well as achieving their
accreditation. They co-organised and facilitated Weekly Teatime
Confidence Building Sessions.

“I began volunteering for IMECE in October
2016 and started my VAW&G Champions
training February 2017 with no previous
experience of working within women’s
organisations. I gained invaluable experience
and training that helped to build up my CV and
practical experience which was greatly
beneficial when searching for employment. I am
now a Violence Against Women and Girls
Advisor and am able practice and build on the
skills I gained at IMECE. I cannot thank the staff
at IMECE enough for the support and
knowledge I gained from them during my time
there.”
Anil Gokturk, Former Bilingual Volunteer VAW&G Champions,
Currently VAW&G Advice Worker

• Erasmus Placement Volunteers: IMECE hosted 5 Erasmus
students from Turkey in 2016/17. In their placement period they
took on different range of tasks and vastly improved their
English language skills. As part of their placement plan they
created and facilitated group session with our users. It was a
good way to exchange good practices with our staff and
volunteers.

IMECE trained and supported the
development of 40 volunteers
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International Women’s Day Celebration

IMECE organised this event to celebrate International Women’s
Day with and strengthen solidarity between sister organisations
from Islington BAMER Women’s Network including Latin
American Women’s Aid (LAWA), Kurdish Middle Eastern
Women’s Organisation (KMEWO), London Black Women's
Project (LBWP), and Ashiana Network as well as Islington CCG
and GLL at the Sobell Leisure Centre.

116 women attended this positive event and London Borough of
Islington Victim Services Co-ordinator Manju Lukhman and
Islington Councillor Kaya Comer-Schwartz kindly attended and
touched on very sensitive, real issues in their speeches
(translations were provided to users).
The messages of the day were sisterhood, solidarity and the
importance of BAMER services.

The day was conducted in 4 community languages (Turkish,
Kurdish, Bangladeshi and English) and a diverse representation
of BAMER women celebrated together through interactive
workshops, dance-based exercise, Zumba, head and neck
massage, food and drink as well as gift bags!

Through kind donations made by Islington Clinical
Commissioning Group, IMECE, Ashiana Network, GMB Union
Islington Branch, LAWA and CWU Union we were able to
provide a delicious lunch, refreshments and photography.
Participants also enjoyed a performance by IMECE older
women’s choir group.
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Islington BAMER Women’s Network
Conference: Challenging inequalities,
bridging gaps and ensuring fairness

13 June 2017, Islington Town Hall

interagency working with a view to improving provision for
BAMER women and ensure a fairer society

IMECE organised this conference I order to highlight the multiple
discriminations experienced by women from BAMER
communities and to shed light on the critical role played by
BAMER specialist women’s organisations in challenging
inequalities, bridging gaps and ensuring fairness in the societies
thes women live in.

• Celebrating the successes of the network

• Discussing next steps to protect services and ensure that
BAMER women can access services to challenge the
inequalities they face

The conference was a platform for:

124 people attended the conference and the feedback reflected
that almost all agreed and strongly agreed that the conference
improved their awareness and understanding of BAMER
specialist services.

• Raising awareness amongst policy makers of the ongoing and
increasing need for the services provided to BAMER women
• Defining the specialism and expertise of BAMER women’s
organisations

IMECE would like to thank all of the attendees for making the
day so rich, informative and reflective of the realities our
communities face every day. In particular we would also like to
thank speakers, which included Catherine Briody, Victim and
Offender Service Manager; Marai Larasi, Executive Director,
IMKAAN; Guljabeen Rahman, CEO, Voluntary Action Islington;
and Cllr Kaya Comer-Schwartz, Executive Member, London
Borough of Islington.

• Discuss and understanding key issues in service provisions for
BAMER women’s organisations
• Enabling practitioners to have improved understanding of the
issues affecting BAMER and specialist services to improve
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Training for Practitioners
336 professionals received VAW&G and HP training in 6
broughs (Hackney, Islington, Waltham Forest, Tower Hamlets,
Bromley, Enfield)

Healthy Relationship training and awareness-raising for 209
children and young people
Awareness raising for 62 parents at 7 different locations

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.
390 women participated in 41 teatime sessions

We also ran 11 group sessions at Frederic Bremer Schoool, Mill
Children Centre Waltham Forest and Enfield Saheli Centre this
year.

85 women participated in 11 confidence building sessions
covering depression, mindfulness techniques, dealing with panic

attacks, assertiviness and achieving and maintaining mental
balance.

Discussions included welfare rights, housing rights, VAW&G and
Harmful Practices, parenting and communication with
teenagers. 110 people attended

Confidence Building Sessions
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Joint Events and Participation
BAMER Women’s Network Conference on Challenging
Inequalities,bridging gaps and ensuring fairness 2

Multi Agency Partnership Event
White Ribbon Day, Barnet Council

Refugee Day Celebration

White Ribbon Day, Bromley Council

International Women's Day Celebration

White Ribbon Day, Brent Council

Day Trip: Picnic at Kew Gardens
IMECE organised a day trip to Kew Gardens for users on 17
August 2016. Women from different age groups who could not
afford to go holiday on summer with their children participated to
this trip. They were fascinated by Kew Gardens itself as well as

how easy was it to access with such a short and direct trip. Also
this trip gave them the opportunity to explore other places out of
their comfort zone. They spent the whole day enjoying Kew
gardens and sharing food they brought with them.
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Income and Expenditure

IMECE Women’s Centre (Private Company Limited by Guarantee)
Detailed Income & Expenditure Account
For the year ended 31 March 2017

2016/2017
£

Income
Grants receivable
Income generation
Interest receivable
Fundraising & donations

366,407
123
118
3,182
369,830

Direct charitable expenditure
Staff costs
Staff pensions
Staff training & welfare
Travel & subsistence
Canteen & office refreshments
Grants Payable
Rent, rates & service charges
Volunteer expenses
Client expenses
Repairs & maintenance
Equipment hire
Events & functions
Printing, postage & stationary
Publication and publicity materials
Telephone
Membership and subscriptions
Sundry expenses
Depreciation

188,833
1,131
1,133
298
677
78,192
5,340
1,502
465
7,690
980
2,187
770
1,837
4,101
2,072
856
3,353
301,417

Management & administration
Staff costs
Audit and accountancy
Bank charges & interest
Legal & professional expenses

13,913
4,812
27
2,130
20,882

NET INCOMINGS/(OUTGOINGS) IN YEAR

47,531
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Strategic Forums and Partnerships
Forums, networks and memberships

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 • NCVO • IMKAAN • Hackney CVS •
Voluntary Action Islington

Partnerships

• 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
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Thank You

We are very grateful for the financial support provided by:
Ajahma Foundation

Henry Smith Foundation

Safer Islington Partnership

London Borough of Islington

London Borough of Hackney

Islington Commissioning Group – Islington Healthwatch
London Borough of Haringey
London Councils

Mayor’s Office for Policing and Crime (MOPAC) – London Community Foundation

Mayor’s Office for Policing and Crime (MOPAC) – Partnership for Endling Harmful Practices
Haringey Clinical Commissioning Group
Islington Strategic Advice Partner

We are grateful for the in-kind support received from:
Islington Assembly Hall
Peggy Grospiron

Donation by students from George Mitchell School through First Give
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IMECE’s services at a glance

Bir bakışta IMECE’nin servisleri

Teşekkür Ederiz
Bize inanan ve fon sağlayan
Ajahma Foundation

Henry Smith Foundation

Safer Islington Partnership

London Borough of Islington

London Borough of Hackney

Islington Commissioning Group – Islington Healthwatch
London Borough of Haringey
London Councils

Mayor’s Office for Policing and Crime (MOPAC) – London Community Foundation

Mayor’s Office for Policing and Crime (MOPAC) – Partnership for Endling Harmful Practices
Haringey Clinical Commissioning Group
Islington Strategic Advice Partner

Bize değişik biçimlerde destek olan
Islington Assembly Hall
Peggy Grospiron

George Mitchell okulu Öğrenciler tarafından bağış
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Stratejik forumlar ve Ortaklıklar
Forumlar, ağlar ve üyelikler

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 • NCVO • IMKAAN • Hackney CVS •
Voluntary Action Islington

Ortaklıklar

• 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
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Gelir ve Giderler

31 Mart 2016 Yıl Sonu Finans Raporu

Gelir
Fonlar
Diğer gelirler
Faiz
Kampanya gelirleri
Gider
Personel gideri
Emeklilik
Personel eğitim-sosyal yardım
Ulaşım
Kantin
Fonlar
Kira, vergi ve servisler
Gönüllü giderleri
Kullanıcı giderleri
Tamir ve tadilat
Araç-gereç kiraları
Etkinlikler
Kırtasiye-Basım-Posta
Yayın ve Tanıtım
Telefon
Üyelik ve Abonelik
Çeşitli giderler
Amortisman
Yönetim ve Idari giderleri
Personel gideri
Denetleme ve Muhasebe
Banka masrafları
Yasal ve Profesyonel İşlemler
NET Gelir/ (Giderler)

2017/2018
£

366,407
123
118
3,182
369,830

188,833
1,131
1,133
298
677
78,192
5,340
1,502
465
7,690
980
2,187
770
1,837
4,101
2,072
856
3,353
301,417
13,913
4,812
27
2,130
20,882

47,531
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Ortak Etkinlikler

karşısında şaşırdılar. Ayrıca bu gezi onlara aşina oldukları
bölgeler dışında diğer yerleri keşfetmek için bir fırsat verdi.
Yanlarında getirdikleri yiyecekleri paylaşıp Kew Gardens’tan
zevk alarak çok keyifli bir gün geçirdiler.

17 Ağustos 2016’da IMECE Kew Gardens’a günübirlik bir gezi
düzenledi. Geziye yaz tatiline gidemeyen kadın kullanıcılarımız
ve çocukları katıldı. Kadınlar Kew Gardens’ın güzelliğinden
etkilenmenin yanı sıra ulaşımının bu kadar kolay olması

Dünya Şiddetle Mücadele Günü, Bromley Council

Eşitsizliklerle mücadele, boşlukları doldurma ve adaleti sağlama.
Siyah, Asyalı, Etnik Azınlık ve Mülteci Kadınlar İkinci Konferansı
Dünya Kadınlar Günü
Mülteci Günü Kutlaması
Dünya Şiddetle Mücadele Günü, Barnet Council
Dünya Şiddetle Mücadele Günü, Brent Council

Günlük Gezi: Kew Gardens’da Piknik
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Uzmanlar için Eğitim

Kadınlarla çalışan 336 uzman profesyonel, kadına yönelik şiddet
ve geleneğe bağlı zararlı uygulamalar (zorla evlendirme,
namusa bağlı şiddet, kadın sünneti) konularında IMECE’nin
egitimlerine katıldılar.
209 Çocuk ve Gençler için Egitim

Yapılan yedi ayrı seansta 62 Ebeveyn kendileri için düzenlenen
farkındalık çalışmalarına katıldı.

Çay Saati Sohbet Grupları ve Farkındalık
Yaratma Seansları

zihinsel dengesi bakımı konuşuldu

85 kadın 11 Özgüveni Güçlendirme seansına katıldı. Depresyon,
farkındalık teknikleri, panik atakları, atılganlık ve elde etmek ve

41 seans yapıldı ve 390 kadın katıldı
Frederic Bremer Okullu, Mill Çocuk Merkezi, Waltham Forest ve
Enfield Saheli Merkezinde 11 grup seans’da konut hakları,
VAW&G, Geleneğe Bağlı Zararlı Uygulamalar ebeveynlik ve
gençler ile tartışıldı. 110 kişi katıldı

Çay Saati Sohbet Grupları bu yıl da devam etti. Toplantılarda
sosyal yardımlar, sosyal konut hakları ve seçenekleri ,
uyuşturucu ve madde bağımlılığı, kadına yönelik şiddet ve
geleneğe bağlı zararlı uygulamalar (zorla evlendirme, namusa
bağlı şiddet, kadın sünneti), stres ile başa çıkmak, sağlıklı
beslenmek ve sağlık servislerini kullanmak gibi farklı konularda
sunumlar yapıldı.

Özgüveni Güçlendirme Çalışmaları
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Islington SAEAM Kadın Örgütleri Ağı
Konferansı: Farklılıklarla Mücadele, Eșitliği
Sağlama ve Adaleti Koruma
13 Haziran 2017, Islington Belediye Binası

IMECE bu konferansı, kadınların maruz kaldıkları ayrımları göz
önüne sermek ve SAEAM kadın örgütlerinin bu kadınların
yașadığı toplumlardaki farklılıklarla mücadele, eșitliǧi saǧlama
ve adaleti koruma alanlarında oynadığı rolün altını çizmek için
düzenlemiştir.

Konferans așaǧıdaki konulara ortak bir zemin oluşturmayı
amaçlamıștır:
• SAEAM kadınlarına yönelik halihazırda ve artmakta olan
servislerin politika belirleyicilerine farkındalık saǧlamak
• SAEAM Kadın örgütlerinin uzmanlık ve ihtisaslarını belirlemek
• SAEAM Kadın örgütlerinin servis boyutlandırmalarındaki ana
meselelerini gözden geçirmek
• Bu iletișim ağının bașarılarını kutlamak

• Sunulan servisleri korumak ve SAEAM kadınlarının maruz
kaldıkları eșitsizliklerle baș edebilmek için servislerimize
ulașmalarını kolaylaștırmak adına atılacak adımları tartıșmak
Bu konferansa 124 kiși katıldı. Katılanlardan alınan geribildirime
göre, neredeyse tüm katılımcılar bu konferansın farkındalıklarını
ve SAEAM uzman servislerine dair bildiklerini güçlendirdiği
konusunda hemfikir oldu.

IMECE olarak tüm katılımcılara, bu günü zenginleștirdikleri ve
toplumumuzun her gün yüzlestiği gerçeklerle ilgili sundukları
bilgiler için teșekkür ederiz. Özellikle Maruz Kalan ve Bırakanlar
Servisi Yöneticisi Catherine Briody, IMKAAN Baș Yöneticisi
Marai Larasi, Voluntary Action Islington CEO’su Guljabeen
Rahman ve Londra Islington Belediyesi Yönetici Üyesi
Danıșman Kaya Comer-Schwartz’tan olușan konușmacılarımıza
teșekkür ederiz.
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Dünya Kadınlar Günü Kutlaması

8 Mart 2017 tarihinde IMECE ve Siyah, Asyalı, Etnik Azınlık ve
Mülteci toplumlarından kadınların oluşturdukları SAEAM
Network ortakları KMEWO, LAWA, LAWRS, Asiana, CCG ve
GLL, kadınların sosyal, ekonomik, kültürel ve politik başarılarını
kutlamak amacıyla Islington Sobell Centre’da ‘8 Mart Dünya
Kadınlarının Birlik ve Dayanışma Günü’nü kutladılar.

Bu kutlamaya Arap, Kürt, Türk ve Latin Amerikalı
topluluklarından gelen 116 kadın katıldı. Katılanların kendi
dillerinde çeviriler yapılarak kadınların gün boyunca etkinliklere
katılmaları sağlandı. Bu güne özel konuk konușmacı olarak
Danıșman Kaya Comer-Schwartz katıldı. Kaya konuşmasında
Islington belediyesinin SAEAM kadınlarına yönelik şiddetle bașa
çıkma hizmetlerinin devam etmesi konusunda kararlılığından ve
SAEAM Kadın Kuruluşları ağının başarılı ve güçlü ortaklığının

öneminden bahsetti. Toplantıya Islington Maǧdur Servisi
koordinatöru Manju Lukhman da katıldı.
Kutlamada aşağıdaki aktiviteler yapıldı:
• Atölye çalışmaları
• Boyun ve kafa masajı
• Zumba dans
• Hediye paketleri

Bunların yanı sıra değişik kültürlerden içecek ve yiyecek servisi
yapıldı.
IMECE 50 Yaş ve Üstü kadın koro grubu tarafından bir
performans da vardı.
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Gönüllülük Projesi

IMECE, Siyah, Asyalı, Etnik Azınlık ve Mülteci toplumlarından
olup meslek edinme amacıyla iş deneyimi kazanmak isteyen
kadınlar için güvenli bir ortamda farklı gönüllülük seçenekleri
sağlayarak iş hayatına girebilme becerileri ve iş deneyimi
kazanma fırsatı vermektedir.
Gönüllülerimizin katıldığı projelerden bazıları şunlardır:

• Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadale Öncüleri: Proje
kapsamında Ingilizce’nin yanısıra kendi toplumunun dilini de
konuşabilen gönüllüler IMECE’ye katıldı. 21 çift dilli gönüllü 5
günlük bir eğitim programından geçtiler. Ev içi şiddet, geleneğe
bağlı şiddet, zararlı uygulamalar, grup çalışmaları, erişim
teknikleri, fırsat eşitliği, gizlilik konularında eğitilen gönüllüler
öncü olarak kendi toplumlarında kadına yönelik şiddet üzerine
farkındalık seminerleri düzenlediler.

IMECE’de gönüllü olarak çalışmaya Ekim
2016’da başladım Aynı zamanda daha önce hiç
bu gibi kurumlarda çalışma tecrübem
olmaksızın kadına yönelik şiddete karşı
mücadale öncüleri projesine de iştirak ederek
Şubat 2017’de başlayan eğitimlere katıldım. İş
ararken bana büyük ölçüde faydalı olan,
ozgecmisimi geliştirme ve pratik deneyimimi
artırma konularında paha biçilmez bir eğitim
almış oldum. IMECE çalışanlarına orda gönüllü
olarak bulunduğum süre zarfında gösterdikleri
destek ve paylaştıkları bilgi için ne kadar
teşekkür etsem azdır.

Anıl Göktürk, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadale Öncüsü
(Şimdi Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadale Servisi Çalışanı)

• Danışmanlık Ve Bilgilendirme Hattı Gönüllüleri: IMECE’nin
en yoğun servislerinden biri olan danışmanlık ve bilgilendirme
hattı Türkçe konuşan gönüllüler ve gönüllü koordinatörü ile
yürütülmektedir. Geçtiğimiz dönemde 32 eğitimli gönüllü kadına
karşı şiddet ve psikolojik destek servisi gibi hizmetlerimiz için
başvuru yapan kullanıcılara telefonda ihtiyaç ve risk
değerlendirmesi yapıp gerekli servislere yönlendirdiler.
Gönüllüler danışmanlık servisimizin randevulu-randevusuz
görüşmelerini düzenlediler. Gönüllüler ayrıca İngilizce
konuşamayan ya da okuma yazması olmayan kullanıcılar için
mektup okuma hizmeti de vermektedirler.
• Psikolojik Destek Servisi Gönüllüleri: Türkçe konuşan 6
gönüllü psikolojik destek servisinde, kullanıcı ihtiyaç
değerlendirmesi gibi aktivitelerde aldıkları psikoloji eğitimlerini
hayata geçirdiler. Psikolojik destek servisinin her hafta yaptığı
ekip toplantılarına katılarak da bilgilerini ve tecrübelerini
geliştirme ve akredite edilme fırsatı buldular.

• Erasmus Stajı Gönüllüleri: IMECE geçtiğimiz dönemde
Turkiye’den 5 Erasmus öğrencisinin staj taleplerini kabul ederek,
onlara gönüllü olma olanağı verdi. Erasmus gönüllüleri IMECE
içinde farklı servislerde bulunarak İngilizce’lerini geliştirme fırsatı
da buldular. Stajlarının bir parçası olarak da haftalık grup
çalışmalarımız için projeler hazırlayıp sundular

IMECE 40 gönüllü çalışan kadına eğitim
ve destek verdi
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“IMECE’de gönüllü olarak çalıştım ve özellikle
IMECE’nin kurum içi ve kurum dışı düzenlemiş
olduğu grup çalışmalarına yaptığım katkılardan
büyük keyif aldım. Ayrıca psikoloji öğrencisi
olarak IMECE’nin Psikoloji Destek Servisinin
düzenlediği bölüm toplantılarına katılmak eşi
bulunmaz bir tecrübe ve öğretiydi. Imece
çalışanlarına beni ailesinin bir parçası olarak
hissetirmiş olamalarına çok teşekkür ederim.
Irem Ezici, Imece Gönüllüsü
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50 Yaş ve Üstü Kadınlara Destek Projeleri
IMECE’nin 50 yaş ve üstü kadınlara destek projeleri, kadınların
güvenli bir ortamda yaşamalarına, sağlık ve sosyal hizmetlerden
ve mevcut diğer olanaklardan yararlanmalarına, kültürel
aktivitelere ve grup çalışmalarına katılarak yanlızlaşmayla
mücadele etmelerine yardımcı oluyor. Ayrıca genel ihtiyaçlar ve
sosyal haklar konusunda kaliteli, anlaşılabilir, ihtiyaca yönelik
bilgi ve öneriler sunarak kadınların bilinçli kararlar vermelerine
destek oluyor.
Sunulan hizmetler ve aktiviteler arasında randevusuz sıralı
görüşme, telefonla danışma, ev ziyaretleri, birebir danışmanlık,
özgüven güçlendirme çalışmaları, sandalye üstü egzersiz ve
sağlıklı beslenme, şarkı söyleme, doğru nefes alma, terapötik
aktiviteler, masaj, geziler, kadın sağlığı, yasal ve sosyal haklar,
kadına karşı siddet, sağlıklı beslenme, depresyon ve kaygı
bozukluları, parasal istismar, alkol ve madde bağımlılığı gibi
konuların tartışıldığı grup toplantıları vardır.

“Gidecek, derdimi anlatacak bir
yerim oldu. Iyi ki var IMECE”

IMECE’nin 50 yaş ve üstü kadınlara destek programı aşağıdaki
pojeleri kapsamaktadır.

• 55+ Ajahma

Aajahma tüm Londra’yı kapsayan, 55 yaş ve üstü Türk, Kürt,
Kıbrıslı Türk ve diğer Türkçe konuşan kadınlara yukarıdaki
belirtilen konular çerçevesinde yardım etmeyi amaçlayan bir
projedir.

• Güven İçinde Yaşlanma

‘Daha İyi Yaşlanma’ ulusal programının bir parçası olarak
Hackney’de yaşayan 50 yaş ve üstü Türk, Kürt ve Kıbrıslı Türk
kadınlar için IMECE’nin yürüttüğü ‘Güven İçinde Yaşlanma’
projesi sosyal izolasyonun önüne geçmeyi hedefleyen grup
aktiviteleri ile başarılı olmuş ve projenin katılımcıları hem
birbirleriyle arkadaşlık kurmuş hem de sosyal hayata daha fazla
katılmaya başlamıştır.
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Ruh Sağlığı Destek Servisi
IMECE Psikolojik destek ekibinin uzman terapistleri bu yıl da
tam kapasite çalışarak yüzlerce kadına birebir terapi seansları
ve özgüven geliştirme grupları ile destek vermeye devam etti.
Uzman psikologlardan oluşan ekibimiz 94 kadına 746 birebir
terapi seansı verdi.

Farklı terapi yönelimleri üzerine uzmanlaşmış terapistlerimiz, bu
hizmeti kullanan kadınların kişisel ihtiyaçlarını karşılamaya
yönelik programlar düzenleyerek çok etkili bir hizmet sunuyorlar.
Tüm terapistlerimiz İngiliz Danışmanlık Ve Psikoterapi Birliği
(BACP)’ne kayıtlı olup, Birliğin etik kuralları çerçevesinde hizmet
vermektedirler.

“IMECE çalışanlarının insanlara
değer verdiklerini hissediyorum, çok
saygılılar bize; yaşlıyım diye
kahvemi bile yapıp elime veriyorlar.
Herşey için sağolun.”
IMECE terapistleri kullanıcılarımıza güvenli, gizlilik ilkesine
uygun ve yargılanmadıkları bir alan yaratarak, yaşadıkları
şiddetin üzerlerindeki etkilerini anlamlandırmalarına ve
kendilerine ait yeni bir yaşam kurmalarına destek oluyor.
Kültürel duyarlılığımız ve hizmetin Türkçe verilmesi pek çok
kullanıcı tarafından olumlu görülüyor. Kullanıcılarımız, kendi
dillerinde terapi almanın kendilerini daha iyi ifade
edebilmelerine olanak sağladığını ve bunun terapide önemli bir
fark yarattığını pek çok kez ifade etmişlerdir.
Ekibimiz haftalık paylaşım ve süpervizyon toplantıları yaparak
terapi hizmetlerimizi daha da verimli bir hale getiriyor.

Bu yıl yaptığımız yenilikler

• Özgüven geliştirme toplantılarımıza 6 hafta süreyle yeni
konular ekledik. Iyilik Halini Sürdürmek, Içimizdeki Sese Kulak
Vermek, Olumlu Düşünmek, Psikodrama ve Kendimizi Ifade
Etmek bunlardan bazıları.

• Terapistlerimiz EMDR Terapisi, Varoluşçu Terapi, Kısa Süreli
Psikodinamik Terapi, Bilişsel Davranışçı Terapi ve Odaklanma
Tekniği üzerine eğitimler almaya devam ettiler ve yeni terapötik
beceriler edindiler
• Programlarımızı kullanıcılarımızla etkileşim halinde
olabildiğimiz, onların geribildirimlerini temel alan bir bakış
açısıyla geliştirdik.

• Farkındalık (Mindfulness), Görselleştirme, Güvenli Yer
Egzersizleri gibi kendi başlarına kullanabilecekleri meditative
becerileri kullanıcılarımıza tanıttık.

Hizmetimizi kullanıcıların ihtiyaçlarına yönelik bir biçimde
geliştirmek stratejimizin temelidir. Sürekli bir öğrenme ve gelişme
süreci içerisindeyiz.
Bu yılın sonlarına doğru çalışma alanımızı genişleterek Newham
ve Tower Hamlets bölgelerinde yaşayan kullanıcılara da hizmet
vermeye başladık. Bunun yanısıra servisimizi bu bölgelerdeki
aile hekimlerine ve NHS Ruh Sağlığı Birimlerine tanıtma
çalışmaları yaptık.
Tüm yıl tam kapasite çalışmış olmamıza rağmen, terapi hizmeti
almak için bekleme süresinin 6 aya kadar çıkması IMECE Terapi
Servisi’ne duyulan yüksek ihtiyacın bir göstergesidir.

Uzman psikologlardan oluşan ekibimiz 94
kadına 746 birebir terapi seansı verdi.
11
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• Ascent Șiddeti Önleme Projesi

IMECE, ilk ve orta öğretim veren okullarda çocuklar ve gençlere
sağlıklı ilişki kurma ve erken müdahale konularında eğitimler
verdi. Bu proje kapsamında ögretmenlerle de Kadına Yönelik
Șiddet ve Geleneğe Bağlı Zararlı Uygulamalar konularınnda
eğitim ve çalışmalar yapıldı.

• Geleneğe Bağlı Zararlı Uygulamalarla Mücadele
Projesi

İMECE'nin İranlı Kürt Kadın Hakları Merkezi (IKRWO), Ashiana
Network, Latin Amerikalı Kadın Hakları Servisi (LAWRS), Asyalı
Kadınlar Yardım Merkezi (AWRC) ve Forward gibi kadın
kurumlarıyla ortak çalışmalar yaptığı bir projedir. IMECE kamu
kurumlarına Kadına Yönelik Șiddet ile ve Geleneğe Bağlı Zararlı
Uygulamalarla ilgili eğitim ve destek çalışmaları yaptı ve bu
alanda çalışan diğer profesyenellerin Geleneğe Bağlı Zararlı

“Kendimi IMECE de iyi ifade
ediyorum. Kendi dilimde
konuşuyorum. “
Uygulamaları tanımlamasına yardımcı oldu.

• Yeni Başlangıç Adımları Projesi

Bu, Londra’da yaşayan ve her türlü (fiziksel, cinsel, duygusal ve
parasal) şiddet, zorla evlendirme, namusa bağlı şiddet ve kadın
sünneti gibi farklı şiddet türlerine maruz kalan Türk, Kıbrıslı Türk,
Siyah, Etnik Azınlık ve Mülteci kadınlara uzman danışmanlık
servisi ve destek sağlayan bir projedir.

• Hearthstone ile İşbirliği

IMECE Hearthstone’la ortaklaşa çalışarak Haringey
belediyesinde yaşayan ve şiddet görmüş veya halen görmekte
olan Türk, Kürt ve Kıbrıslı Türk kadınlara hizmet vermektedir.

341 şiddet deneyimleyen kadın için risk
değerlendirmesi ve güvenlik ve destek
planlaması yapıldı
9

Kadına Yönelik Şiddet ile Mücadele Servisi
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Servisi, fiziksel, duygusal,
cinsel şiddete, namusa ve dini inançlara bağlı şiddete, kadın
sünnetine veya zorla evlendirmeye maruz kalan kadınlara
danışmanlık, bilgi ve destek sağlar.

Kadınların kültürel ihtiyaçları göz önüne alınarak destek verilir
Kadınların güvenliklerini sağlamak ve ihtiyaçlarını belirlemek için
birlikte değerlendirme yapılır. Alabilecekleri yardım seçenekleri
hakkında bilgilendirilen kadınların kendi belirledikleri destek ve
güvenlik planı uygulanır. Bu süreçte kadınların ihtiyaçları
doğrultusunda diğer kurumlarla ortak çalışmalar da yapılır.
Kadına Yönelik Şiddet ile Mücadele Servisi projeleri aşağıda
belirtilmiştir:

• Samira Projesi

Samira Projesi, Islington belediyesinin sınırları içinde yaşayan
fiziksel, duygusal, parasal şiddete, kadınlara karşı zararlı
uygulamalar olan zorla evlendirilme, namus cinayeti veya kadın

• Ascent Danışmanlık, Destek ve Terapi Servisi

IMECE, Londra’nın City, Hackney, Islington, Enfield, Haringey ve
Waltham Forest bölgelerinde oturan, şiddet görmüş ve/veya
görmekte olan kadınlara, kültürel ihtiyaçlarını da göz önünde
bulundurarak danışmanlık, bilgilendirme ve destek
sağlamaktadır.

• Ascent Kadına Yönelik Şiddet ve Geleneğe Bağlı
Zararlı Uygulamalarla Mücadale Servisi

Kadına Yönelik Şiddet ve Geleneğe Bağlı Zararlı Uygulamalar
olan, namusa ve dine bağlı şiddet, zorla evlendirme ve kadın
sünnetine maruz kalan kadınlara Barking and Dagenham,
Barnet, Bromley, Enfield, Hackney, Haringey, Islington,
Lewisham, Tower Hamlets ve Waltham Forest bölgelerinde
destek verilmektedir.

“The appointment system is very
good; I get to meet with the adviser
without waiting; I finish my work and
leave without wasting any time. “
özellikle Türk, Kürtsistemi
ve Kıbrıslı Türk
kadınlara
“Randevu
çok
iyi destek veren bir
projedir.IMECE bu projede LAWA (Latin Amerikalı Kadınlar) ve
beklemeden
görüşüyorum,
işimi
KMEWO (Kürt ve Ortadoğulu
Kadınlar) sivil toplum
örgütleri ile

sünnetine maruz kalmış Siyah, Asyalı, Etnik, Azınlık, Mülteci ve
birlikte çalışmaktadır.

Bu proje kapsamında IMECE Whittington Hastanesi, Holborn
Polis Karakolu ve City and Islington Koleji’nde de çalısmalar
yapmaktadır.
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Bilgi, Danışmanlık ve Destek Servisi
Uzman Danışmanlık Ve Bilgilendirme Servisimiz, kadınların
sosyal yardım, konut, sağlık, çalışma ve eğitim gibi, yaşamın
birçok alanında desteklenmesinde çok önemli bir rol
oynamaktadır.

Biz, İMECE’ye başvuran kadınları yüz yüze görüşerek ve
telefonla bilgilendirme yoluyla destekliyoruz. Hedefimiz, onlara
kaliteli ve huzurlu bir yaşam için gerekli olan özgüven ve kişisel
bağımsızlığı kazanmaları ve bunu korumaları yönünde destek
olmak. Bilgilendirme, danışma ve rehberlik hizmetlerimizi,
güvenli, çok yönlü ve kültürel hassasiyetlere özen gösterilen

“IMECE olmasaydı ben hiçbir
yardım alamazdım. Haksızlık olunca
itiraz edemezdim ve şimdiki gibi
mahkemeyi de kazanamazdım ESA
için. “

• Sevk, rehberlik, sağlık raporlarının/randevu mektuplarının
çevirisi ve sağlık hizmetlerinden yararlanmada karşılaştıkları
eşitsizlikleri aşmak için NHS adına yapılan sağlık anketlerinin
doldurulması yoluyla sağlıkla ilgili konularda kadınlara destek
olmak.

• Konut bulma ve barınma koşullarının kalitesini yükseltmek için,
Belediyeler, Konut Şirketleri ve özel ev sahipleriyle görüşerek
bakım ve tamir hizmetlerine erişimlerinde kadınlara destek
sunmak ve bu şekilde kadınların barınma koşullarını gelistirmek.
Bu, uzun zamandır bekleyen bir tamiratın yapılması, haşerat ile
mücadele çalışması, komşuyla yaşanan bir uyuşmazlığın
çözümü ve bunlara benzer daha birçok çalışmayı içerebilir.
• 60 yaş üstü kadınların maddi bağımsızlıklarına ve hareket
özgürlüğüne katkıda bulunan ücretsiz seyahat kartı, bakım
ödeneği ve emeklilik ödemesine erişimleri için onları
desteklemek.
• Eğitim, sağlık ve sosyal yardımlar ile ilgili degişiklikler ve
yenilikler hakkında grup bilgilendirme ve etkinlik toplantıları
düzenlemek. Bu bilgilendirme toplantılarına gerekirse diğer
uzman kurum ve kuruluşlardan ve belediyelerden uzman
konuşmacılar davet ederiz.

profesyonel bir ortamda sunuyoruz.

Servisimiz aşağıdaki konuları kapsamaktadır:
• Düşük gelirli kadınların, yeni getirilen kısıntılardan en az
seviyede etkilenmelerini sağlamak, borçlanmalarını ve mali krize
girmelerini önlemek için, sosyal yardım, sosyal fon ve acil kredi
başvurularıyla onlara destek olmak.
• Çalışmak isteyen kadınları, bilgilendirme, danışmanlık ve
rehberlik yoluyla teşvik edip destekleyerek işe girmelerini
sağlamak. Kendilerine, eğitim, gönüllü çalışma gibi işe girmeye
yönelik imkanlar ağı yaratmak.

640 kadın danışmanlık servisimizden
yararlandı

1,104 kadın bilgilendirmek ve danışmanlık
telefon hattımızdan bilgi aldı
7

IMECE’nin Etkisi

5,222 kullanıcıya hizmet verdi

341 şiddet deneyimleyen kadın için risk değerlendirmesi ve güvenlik ve destek planlaması

yapıldı

640 kadın danışmanlık servisimizden yararlandı

1,104 kadın bilgilendirmek ve danışmanlık telefon hattımızdan bilgi aldı
94 kadına 746 birebir terapi seansı verdi

336 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

271 çocuk ve gence kadına yönelik şiddet ve geleneğe bağlı zararlı pratikler konularında

eğitim aldı
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Direktör’den Mesaj

IMECE, diğer Siyah, Asyalı, Etnik Azınlık ve Mülteci (SAEAM)
kökenli kardeş kadın örgütleri gibi, Londra’da ve Londra dışında
yaşayan toplumların ayrılmaz bir parçasıdır. Hepimiz çok sayıda
engel ve sorunla karşı karşıyayız. Haklarımızı kullanabilmek ve
huzur içinde insanca yaşayabilmek için SAEAM kökenli
kadınlara yaşamsal önemde olan hizmetlerin devam ettirilmesi
ve geliştirilmesi yönünde mücadele etmeyi sürdürüyoruz.
2017 yılı, IMECE’nin Türk, Kürt ve Kıbrıslı Türk kökenli olan ve
şiddet gören kadınlara bütünsel bir yaklaşımla hizmet vermeye
başlamasının 35’inci yılı ve ayrıca, hizmetlerimizi etnik azınlık
toplumlarından olan diğer kadınları da kapsayacak şekilde
genişletmemizin de 10’uncu yılıdır. Bu süre zarfında, çok çeşitli
ve karmaşık sorunlarla karşılaşan kadınların yaşamını etkileyen
hizmetleri sunmada uzmanlaşarak engin ve kapsamlı deneyim
biriktirdik. İki alanla ilgili deneyim ve uzmanlığımız özelikle
önemlidir. Bunlardan biri, kadınlara zarar veren uygulamalara
karşı etkili cevaplar, çözümler bulmaktır. İkincisiyse, eğitim,
sağlık, konut bulma ve yerleştirme gibi çeşitli kamu sektörlerinde
çalışan elemanların sorunlu durumları teşhis etmeleri ve yerinde
ve zamanında müdahalede bulunabilmeleri için onlara yönelik
eğitim hizmeti vermektir.
Etnik azınlıklardan gelen kadınların sunduğu ve yönettiği
uzmanlık gerektiren hizmetlerin toplumlarımızdaki kadınlara
anlamlı bir şekilde ulaşmada ve onların ihtiuyaçlarını

karşılamada çok etkili sonuçlar verdiğini gösteren kanıtlar vardır.
Şiddete maruz kalan, ruhsal sağlık sorunları yaşayan veya
kendini tecrit edilmiş hisseden birçok kadının ilk başvurduğu yer
IMECE’dir. Pek çok durumda, bu kadınların ana-akım kurumlara
ve onların sağladığı hizmetlere erişimi bizim desteğimizle
mümkün olmaktadır. Uğradıkları şiddetin çok katmanlı olması
nedeniyle, kadınlarımızın uzman desteğine ve devamlı desteğe
gereksinimleri vardır. Karşılaştıkları bazı engelleri aşabilmeleri
için, çoğu zaman acil ve çok yönlü müdahale gerekli olmaktadır.
Dayanışma ve kardeşlik IMECE’nin çalışmalarının temel taşları
olmaya devam edecektir. Biz tüm kardeşlerimiz özgür oluncaya
kadar hiçbirimizin özgür olamayacağına inanıyoruz.
Bu vesileyle, bağlılıkları, fedakarlıkları ve emekleri için tüm
IMECE çalışanlarına ve gönüllülerimize teşekkür etmek
istiyorum. Ayrıca, yol gösterici destekleri için Yönetim Kurulu
üyelerine; yorulmaz çabaları için ortak ve kardeş örgütlerimize;
yaşamsal öneme sahip projelerimizi destekleyen fon
kaynaklarımıza; ve en önemlisi, zorlu durumlar karşısındaki
metanet ve direngenlikleriyle IMECE’ye ilham kaynağı olan
kadınlarımıza çok teşekkür ediyorum.
Deniz Ugur
Direktör
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Başkan’dan Mesaj

Kadına yönelik şiddet, sadece bu şiddete maruz kalan kadınları
değil, aileleri, toplumu ve ekonomiyi, kısaca herkesi etkileyen bir
sorundur ve herkes bu konuda sorumluluk almalıdır. IMECE,
şiddetin olmadığı bir topluma inandığı ve her türlü istismarın
engellenmesine çalıştığı için, ben de IMECE’nin yönetim
kuruluna gönüllü olarak katılmayı seçtim.
IMECE'nin amaçlarına ulaşabilmesi için ortak bir anlayışla ve
birlikte çalışarak, bugün bile beş çocuktan birini etkileyen ve
hala en önemli sorunlardan biri olan şiddeti engelleyebiliriz.

IMECE'nin sağladığı bu önemli hizmete verdikleri destek ve
katkı için, zaman ve uzmanlıklarını gönüllü olarak sunan,
standartlarımızı yüksek tutmamıza yardım edip himayesinde
yönetim desteği veren yönetim kurulu üyelerine ve uzun yıllar
yaptığı katkılardan dolayı Ayşe Bircan'a, özellikle teşekkür
ediyorum.
Emel Hakkı
Başkan

2016-17 döneminde IMECE, SAEAM kökenli kadınlara kaliteli
bir hizmet sunarak, hedeflerine ulaşmak, hatta aşmak için çaba
gösterdi.

Hizmetlerimizi kullananlar,
deneyimlerini bizimle paylaşarak ve
zor durumlarda bile çözümler
üreterek bizlere her gün yeni bir
yaklaşım örneği gösteriyorlar.
Kurumumuz varlığını, ancak birlikte çalışırsak birşeyleri
değiştirebileceğimize inanarak mali destek sağlayan kişi ve
kurumlar, çalışanları, yöneticileri ve gönüllü çalışanlarının
çabaları ile sürdürmekte ve hatta sunduğu hizmetleri
artırabilmektedir. 2017 yılını karşımıza çıkan zorluklar ve
değişiklikleri yenerek ve olumlu sonuçlarla bitiriyoruz. Hepinize
teşekkür ediyorum.

Hizmetlerimizi kullananlar, deneyimlerini bizimle paylaşarak ve
zor durumlarda bile çözümler üreterek bizlere her gün yeni bir
yaklaşım örneği gösteriyorlar. Mali açıdan zorluklar yaşamamıza
ve finansman kesintilerine rağmen, kadın ve çocukların güvenli
bir geleceğe ulaşabilmeleri için yaptığımız çalışmaların sonuçları
bize ilham ve çalışmalara devam etmek için kuvvet veriyor.
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Hakkımızda

IMECE Kadın Merkezi’nin amacı, başta Türk, Kürt ve Kıbrıslı Türk olmak üzere tüm Siyah, Etnik Azınlık ve
Mülteci (SAEAM) kökenli olan kadınlara yardım ve destek sağlayıp onların yaşam kalitesini yükseltmeye
çalışmaktır.

IMECE kadınlara bütünsel bir yaklaşımla hizmet verir; önce onların ihtiyaçları tespit edilir ve sonra kendileri
bu ihtiyaçları ve istekleri doğrultusunda servislerimize yönlendirilirler.

Değerlerimiz
• Kadın odaklı olma
• Önyargısız olma
• İhtiyaca yönelik olma

Ve bunu yaparken, gizlilik ve eşitlik ilkelerine bağlı kalmaya, hizmet götürdüğümüz kadınların İMECE’yi sıkı
sıkıya benimsemelerine ve kendilerini İMECE’nin bir parçası gibi hissetmelerini sağlamaya büyük özen
gösteririz.
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