GÜNEY DOĞU AVRUPA’DA ÇOCUKLARIN ŞİDDETE KARŞI KORUNMASI PROJESİ
PROJE BÜLTENİ KASIM 2012

PROJE GENEL BİLGİ
Avrupa Birliği’nin finansmanı ve UNICEF işbirliği ile yürütülen “Güney Doğu Avrupa’da Çocukların Şiddete Karşı
Korunması” projesi 01/07/2011 tarihi itibariyle başlamıştır. Projenin süresi 2 yıldır.
Proje UNICEF CEE/CIS Bölge Ofisi tarafından koordine edilmekte ve Sırbistan, Bosna-Hersek, Arnavutluk ve
Türkiye’yi kapsamaktadır.

Projenin amacı, çocuk

hakları ihlallerinin, özellikle çocuğa karşı şiddetin bağımsız izlenmesinde sivil toplum
ortaklarının kapasitelerini güçlendirmektir. Ayrıca, çocuğa karşı şiddetin tespit edilmesi, izlenmesi ve ele
alınmasına yönelik kamu hizmetleri sistemini sağlamlaştırmak amacıyla STK’lar ve resmi karar vericiler arasındaki
ortaklıkların güçlendirilmesi de hedeflenmektedir.

YAPILAN ÇALIŞMALAR
Çocuklara Karşı Şiddet Vakalarının Tespit Edilmesi, Bildirilmesi ve Yönlendirilmesi Konularında
Hizmet Sağlayıcıların Duyarlılığını Arttırmak Tematik Çalışması (Arnavutluk, Bosna Hersek,
Sırbistan ve Turkiye) uygulanmıştır.
Dört ülkenin (Arnavutluk Bosna-Hersek, Sırbistan ve Türkiye) her birinde, çocuğa karşı şiddetin tespit ve rapor
edilmesi sistemindeki boşlukların, bu alandaki kültürel ve diğer engellerin belirlenmesi, yönlendirme
protokollerinin mevcut olduğu ülkelerde bunların uygulanmasının izlenmesi ve durum analizi yapmak amacıyla
araştırma uygulanmıştır. Araştırmanın veri kaynaklarını, sosyal hizmetler, adalet ve izleme alanlarından
yöneticiler ve uygulayıcılar oluşturmaktadır.
Araştırma Türkçe ve İngizlice olarak hazırlanmıştır. Araştırmayı geniş kitlelere duyurmak amacıyla broşürü
hazırlanmıştır.

Çocuğa karşı şiddetin önlenmesinin farklı alt alanlarında çalışan yerel STK’ların güçlerini tek bir
platform içinde birleştirilmiştir.
Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek İçin Ortaklık Ağı oluşturulmuştur.
Ağın amacı; Türkiye'de çocukların yararına faaliyet gösteren, ulusal veya yerel sivil toplum örgütleri (STÖ),
Üniversiteler ve meslek örgütlerinin çocuğa karşı şiddeti önlemeye yönelik hak temelli izleme ve savunu
çalışmalarını kolaylaştırmak ve desteklemektir. Üye listesi ekte yer almaktadır.

Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek İçin Ortaklık Ağı Çalışma Toplantıları düzenlenmiştir.
Çocuğa yönelik şiddetin önlenmesinde etkin olacak izleme mekanizmasının belirlenmesi amacıyla sivil toplum
işbirliğini sağlamaya yönelik çalıştaylar düzenlenmiştir.
•
Ankara, 09.08.2011- 18 sivil toplum kuruluşu temsilcileri,
•
İstanbul,26.10.2011- 17 sivil toplum kuruluşu temsilcileri,
•
İstanbul, 03 – 04 Aralık 2011, - 65 Kişinin katılımı ile,
•
Kızılcahamam 22-23 Mayıs 2012- 38 katılımcı ile gerçekleşmiştir.
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Geçici Yürütme Kurulu Seçildi.
Kızılcahamda 22-23 Mayıs 2012 ‘de gerçekleşen çalıştayda; Toplantı sonunda yönetim kurulunun oluşması için
çalışmaya ve ve zamana ihtiyaç duyulduğu ortak görüşüne varıldı. Bu sebeple daha önce 3 gruba ayrılan her bir
STK grubundan ( meslek, uygulamacı ve izleme) birer temsilci seçilerek geçici bir komite oluşturulmasına ve bu
komitenin işlemler tamamalanana kadar işleri yürütmeden sorumlu olmasına oy birliği ile karar verildi. Yönetim
Kurulu oluşturulana kadar sürecin planlanmasından ve aradaki süreçte platform adına işlerin takip edilmesinden
sorumlu olarak Ogün Kayacan (ÇOVAK), Gözde Durmuş (ÇOÇA) ve Mine Cihanoğlu (Türk Psikologlar Derneği)
seçilmişlerdir.
Belirtilen geçici kurul, asıl yönetim kurulu seçim sürecine ilişkin çalışmaları ve bu süreçte platform adına
yapılacak çalışmaları düzenleyeceklerdir.

Devam eden çalışmalar
Sivil Toplum Örgütlerinin mevcut durumlarını değerlendirmek ve yol haritası çıkartabilmek
amacıyla oluşturulan rehber tamamlanma aşamasındadır.
Bu platformun, illerdeki mevcut durumun analizini yapmak için gereken araçlar ile
güçlendirmek amacıyla ‘göstergelerin ve eğitim programının düzenlenmesi’ çalışmasına
başlanmıştır.
Göstergelerin belirlenmesi ve eğitim programının hazırlanması için açılan ihaleyi Uluslararası Çocuk MerkeziÖZGEDER-Türkiye Gençlik Federasyonu Konsorsiyumunun teklifi kazanmıştır.

Yaklaşan etkinlikler
Avrupa Konseyi ve UNICEF desteği ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı işbirliğinde organize edilen 27-28
Kasım 2012 tarihinde Ankara’da çok sayıda ulusal ve uluslararası konuğun davetli olacağı, çocuğa yönelik şiddetin
önlenmesi kapsamında yapılan çalışmaların değerlendirilmesi için düzenlenecek konferansa Ortaklık Ağı
Protokolünü imzalayan tüm üyeler davet edilecektir.

