
Kadın Şiddeti ve Çocuk Cinsel İstismarına karşı

Beşiktaş Belediyesi'nin yeni merkezi Kadın

Dayanışma ve Yaşam Merkezi, 25 Kasım Kadına

Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele

Günü'nde Beşiktaş’ta hizmete sunuldu...

KADIN ŞİDDETİ VE ÇOCUK

CİNSEL İSTİSMARINA KARŞI

 YENİ BİR MERKEZ
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Türkiye dahil birçok ülkenin toplumsal sorunu olan
kadına yönelik şiddete karşı sürdürülebilir
politikalar ve uygulamalar gerçekleştiren Beşiktaş
Beledisi, şiddete uğrayan kadın ve çocuklarının
yararlanabileceği bir merkezi Beşiktaş’a
kazandırdı.

Beşiktaş Belediyesi, şiddete veya istismara maruz
kalan kadın ve çocukların hem psikolojik destek
alabilecekleri hem sosyal haklarını öğrenebileceği
hem de bilinçlendirici çeşitli atölyelere
katılabileceği Kadın Dayanışma ve Yaşam
Merkezi’ni hayata geçirdi. "Kadınların yaşatacağı,
üreteceği ve dönüştüreceği bir merkez"
mottosuyla açılan merkez, bünyesinde bulunan
psikolog, avukat, pegagog ve istihdam bürosu
personeli gibi personelleri ile bir sığınma evi gibi
değil sığınma evi öncesi ve sonrası kadınları ve
çocuklarını psiko-sosyal açıdan destekleyen bir
yaşam alanı olarak hizmet verecek. Şiddet gören
kadınlar ve çocukları merkezimizde psikolojik
destek, hukuki danışmanlık, istihdam ve sosyal
haklar gibi konularda destek alabilecek.
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BİRİMLERİMİZ

Kadın Dayanışma Merkezi

Şiddete maruz kalan kadınları güçlendirme

motivasyonuyla çalışan, kadınların kararları ve

gereksinimleri doğrultusunda ilgili kurum,

kuruluş ya da destek mekanizmalarına

yönlendirme; bu kurum ve kuruluşlarla ilişkiye

geçmelerinde kolaylaştırıcı yapıda bir

organizasyondur.

Eşitlik Birimi

Çeşitli sebeplerden ikincil plana itilmiş, ezilmiş

ve dezavantajlı hale getirilmiş tüm toplumsal

kesimlerin belediyenin hizmetlerinden,

etkinliklerinden herkesle eşit bir biçimde

faydalanması için gerekli tedbirlerin alınmasına

ön ayak olan ve belediyenin insan hakları

politikalarını oluşturan birimdir. 

Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Birimi

Çocukların çocukluklarını yasabilmeleri için

alan açmak, kente dair kararların çocuk

katılımıyla ve çocuk hakları gözetilerek

alınmasını sağlamak, hizmetlerin ise çocuklar

ve gençlerin fiziksel ve ruhsal gelişimine uygun

tasarlanması hedefiyle; gençlerin kendi hayat

serüvenlerinde özgür ve aktif birer özne olarak

var olmalarını sağlamak için çalışır.
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Çocuk Oyun Alanı ve Çocuk

Bostanı

Kendine Ait Oda

Atölye ve Eğitim Salonları

STK'ların kullanımına açık

toplantı salonu

Kadın Dayanışma Merkezi ve

İstihdam Ofisi

Hizmetlerimiz

NASIL DESTEK
ALABİLİRİM?

Kadın Dayanışma ve Yaşam
Merkezi içerisinde hizmet sunan
Kadın Dayanışma Merkezi, Eşitlik,
Çocuk ve Gençlik Çalışmaları
birimlerimiz hafta içi mesai
saatleri içerisinde çalışır. Etkinlik,
atölye ve performansların olduğu
günlerde merkez, mesai saatleri
dışında ve hafta sonları da hizmet
verir. Şiddet gören kadınların ve
çocuklarının psiko-sosyal destek
aldıkları Kadın Dayanışma Merkezi
randevu sistemi ile çalışır.
Merkezden destek almak için
telefon ile görüşme talep edilir;
randevu gün ve saati belirlenir.
İlk görüşme sosyal çalışmacılarla
yapıldıktan sonra barınma,
psikolojik, hukuki ve sosyal
haklarınız konusunda ilgili destek
mekanizmalarına
yönlendirilirsiniz

Adres: Levent Mah. Yasemin Sok.
No: 2 Beşiktaş/İstanbul
Telefon: (0212) 319 42 42
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ŞİDDETE  RAĞMEN
DAYANIŞMAYLA

HAYATTA


