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PROFILE

BİZ KİMİZ

OKİD 2007 yılında kadın etkileşimi, eğitim ve kapasite
geliştirme Merkezi'nin oluşturulmasıyla kurulan insani bir
sivil toplum kuruluşu olarak Türkiye Devlet'inde faaliyet
yürütmektedir. Faaliyetler daha sonra kadınlar için kapsamlı
bir koruma, kapasite geliştirme platformuna ve bir yardım hattı ile
kadınlar için acil iletişim noktasına kadar genişletilmiştir. Toplumsal
cinsiyet ve savunmasızlık, kadın, çocuk, erkek, engelli, mülteci ve
bütünen dışlanan nüfus çeşitlendirilmiş bir yaklaşımla programın ana
odak noktası olmaya devam etmiştir.

M
MİSYON

Kadınların/çocukların fiziksel ve ruhsal olası olumsuz yaşam risklerini
azaltmak için özsavunmaya dayalı bir bakışla kendine yetebilirliği
artırmak; aile içi erkek-kadın-çocuk arasındaki ilişkiyi güçlendirmek ve
mevcut erk odaklı erkek bakış açısını değiştirip yaşamın her alanında
kadınların karşılıklı saygı, haysiyet ve demokratik adil statü ile
yaşamalarını sağlamak.
HEDEF

MOKİD'İN temel amacı, kadınların kendi potansiyellerini verimli ve en
yüksek düzeyde kullanımını sağlamak, hakları hakkında eğitim
çalışmalarıyla farkındalık yaratmak, toplumun sürekliliğindeki ve
yaşamın oluşmasındaki kilit rollerini sağlıklı ve yüksek bilinç düzeyiyle
yerine getirmelerine yardımcı olmak, özellikle de dar gelirli ve
savunmasız kadınların görünürlüğünü sağlamaktır.
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ANA TEMA- UZMANLIK ALANI

MOKİD, kadın haklarının yaşamın her alanına sirayet etmesini
sağlamak, demokratik bir bakışla toplumda farkındalık yaratmak,
mevcut kapasitelerini ve bilinç düzeylerini geliştirmek, kadınların ve
çocukların çeşitli koruma sorunlarını ele almak gibi çok boyutlu ve
zengin bir perspektifle çalışmaktadır. MOKİD, temel toplumsal
sorunların kadın-erkek eşitliğinde çözülebilmesi için kadınlar kadar
erkekleri de demokratik haklara ve kadınların özgürce yaşamalarına
saygı duymaları için programlarına dahil etmekte ve eğitimi cinsiyet
ayrımı yapmadan organize etmektedir. MOKİD'iN en büyük gücü
mevcut bakış açımızın zenginliğine hizmet edecek gerekli tüm
teknolojik araçlara, 2007'den beri çalışan iyi bir eğitim merkezine ve
medya sunum materyallerine sahip olmasıdır. Aşağıda, MOKİD'İN aktif
olduğu ve işlerin gerçekleşmesi için önemli girdilere katkıda
bulunduğu sektörlerden bazıları:

Koruma

Hukuki destek

Farkındalık

Koruma Riski
▪Cinsel ve
cinsiyete dayalı
şiddet (SGBV)
▪Çocuk evlilikleri
▪Kadınlar için acil
servisler
▪Çocuk işçiliği
▪Taciz

Kapasite
geliştirme

Kadın hakları

Ayrımcılık
Hizmete erişim ve
kolaylaştırmak

MHPSS

Erken ve ikinci
evlilik

Ruh Sağlığı
Desteği

Aile entegrasyonurol
Mülteci Hakları

Sosyal eğitim

Beceri eğitimi

Psikolojik destek
(PSS)
Mesleki eğitim

Ayrımcılık
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HEDEF YARARLANICILAR

MOKİD genel program kapsamında hedeflenen yararlanıcılar için
seçim kriterlerini kullanıyor. Ayrıca, yararlanıcıların seçimi için
bağışçılarla kararlaştırılan projeye özgü kriterler de vardır. Genel
kriterlerin temel unsurları şunlardır:
❖ Korunma riskine dahil olan kadınlar (yetişkinler ve çocuklar)

❖ Sınırlı veya hiç geliri olmayan yoksul bireyler
❖ Umutsuz, yardıma ihtiyacı olan kişiler
❖ Sosyal yardım kaynaklarına erişimi olmayanlar
❖ Savunmasız kadınlar, çocuklar ve erkekler
❖ Kadınların koruma sorunları ile bağlantılı erkekler
(erken/çocuk evlilikleri, aile içi suistimaller ve 2.evlilikler vb.)

❖ Eğitim ve destek alma isteği
GİRİŞ,YARARLANICILARLA İLETİŞİM VE ORTAKLIK

MOKİD ile İçişleri Bakanlığı resmi bir anlaşma imzaladı - kadın Eğitim
merkezinin kurulması ve ildeki ilgili yararlanıcılarla iletişim kurmak için
sosyal destek programı (SODES). SODES merkezin kurulması ve
işletilmesi için ilk fonları sağladığı gibi ayrıca koruma, farkındalık, kadın
hakları, ayrımcılığın durdurulması,toplumsal cinsiyetçiliğin ortadan
kaldırılması ve suistimalleri önleme de dahil olmak üzere bir dizi
faaliyet için fon sağladı. MOKİD ilgili alanlarda savunmasız ve yardıma
muhtaç kadınları/çocukları tespit edebilmek için mahalle
temsilcileriyle (Muhtarlarla vs) doğrudan bağlantı kanalları oluşturup
ve koordine bir ilişki ağı kurdu. MOKİD düzenli olarak bilgi sağlamak
için hedeflenen bölgelerdeki etkili kanaat liderleriyle ve topluluğun
önde gelenleriyle-kadın aktivistlerle sürekliliği olan bir koordinasyonla
bağlantılar geliştirdi ve sıklıkla gerçekleştirilen ziyaretlerle sahaki
ekiplerine yardımcı oldu.
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MOKİD’İN Milli Eğitim Bakanlığı, Halk Eğitim Müdürlüğü ile her yıl
yenilenen resmi işbirliği anlaşması bulunmaktadır. MOKİD ayrıca;
Mardin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Gençlik Merkezi, Mardin
İl Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü (devlet), Barolar Birliği,
Belediye Kadın Dairesi ve Kaymakamlık Sosyal Yardım Vakıfları ile
koordinasyon içindedir.
MOKİD’İN; Sabancı Vakfı, Kapadokya Kadın Dayanışma Derneği,
Trabzon Yaşam Derneği, Türk Kadınlar Birliği, Makider Derneği, Engelli
Çocukları Koruma Derneği, Muhtarlar Derneği ve Gazeteciler Derneği
gibi birçok sivil toplum kuruluşu ile güçlü bağlantıları vardır ve/veya
onlarla ortaklık içinde çalışmaktadır. Ayrıca Henry Böll Stıfung, GIZ,
Olof Palme center ve WELTHUNGERHİLFE (WHH) ile ortak çalışmalar
da dahil olmak üzere işbirliği çalışmaları yapılmıştır.
Coğrafi kapsama

Mardin İli

Trabzon İli

Nevşehir İli

• Artuklu
• Kiziltepe
• Midyat
• Nusaybin
• Derik
• Mazidag
• Yesilli
• Omerli

• Akçabat
• Vakfı kepir
• Sürmene
• Orta hisar
• Of

• Ürgüp
• Avanos
• Hacı bektaş
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MOKİD, toplumsal sorunların kadın-erkek eşitliği temelinde
çözülebileceğine hayati derecede önem verdiğinden ve kadınların haközgürlük taleplerini göz önünde bulundurarak, aşağıda belirtilen
komşu illere faaliyetleri genişletmeyi planlıyor:

Şanlıurfa

Diyarbakır

Batman

şırnak

KAPSANAN YARARLANICILAR

Şimdiye kadar etkinliklerimize katılan toplam yararlanıcı sayısı

SAYI

KADIN ERKEK ÇOCUK TOPLAM
20,549 1,637 4,921 27,107
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EXPERIENCE

M

OKiD, 2007'den bu yana birçok proje hayata geçirdi ve bu amaçla birçok coğrafik
bölgede faaliyet gösterdi. Şu ana kadar üstlenilen projelere kısa bir giriş aşağıdadır:

1.

Kadın Merkezi'nin Geliştirilmesi Ve Işletilmesi .................................................................... 8

2.

Kimlikli Bebekler Projesi ........................................................ Error! Bookmark not defined.

3.
Koruma Ve Kapasite Geliştirme-Gençlik Odaklı (Melisa Projesi)Error!
defined.

Bookmark

not

4.

Koruma, MHPSS Ve Farkındalık Projesi (Goncalar Laleleşiyor) Error! Bookmark not defined.

5.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Etkili Ve Sürdürülebilir Modellere Yönelik Yerel
Işbirlikleri Oluşturma ............................................................. Error! Bookmark not defined.

6.

Mülteci Kadınlar Için Eğitim Yoluyla Koruma (RET) ................. Error! Bookmark not defined.

7.

Artuklu Kadın Mülteciler: Kadın Mültecilerin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bakış açısıyla
Güçlendirilmesi Ve Toplumsal Kaynaşma ............................... Error! Bookmark not defined.

8.

Özgür Kadın Eşit Toplum Projesi .......................................... Error! Bookmark not defined.

9.

Sosyalleşme Ve Dayanışma Projesi ........................................ Error! Bookmark not defined.

10.

Kadın Sorunlarına Çözüm Ve Toplumsal Barış Projesi ............. Error! Bookmark not defined.

11.

Haklara Destek Programı ....................................................... Error! Bookmark not defined.

12.

Öğrendik, Bilinçlendik Ve Haklarımızı Almak İçin Hazırız Projesi……………………….……………...12

13.

Mülteci Kadınlarının Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ve Sosyal Uyum Açısından
Güçlendirilmesi,II.Aşama……………………………………………………………………………………………….…Er
ror! Bookmark not defined.
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1. KADIN MERKEZİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE İŞLETİLMESİ
Koruma ve farkındalık
BAŞLANGIÇ: 2007, İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TARAFINDAN FİNANSE EDİLEN - SOSYAL DESTEK
PROGRAMI (SODES) 2 YIL (2007-2009) - HİBE: 250.000 TL
Proje, bölgemiz için acil bir ihtiyaç haline gelen kadınların kolaylıkla erişebileceği ve destek
alabileceği aktif bir merkez oluşturmayı amaçladı. Merkez, kadınların yaşam haklarını en üst
düzeyde kullanımını sağlamak, farkındalık oluşturup ve kendi kapasitelerini geliştirmeleri ve hizmet
haklarını, adil bir yaşamın temeli olan yasal destek sağlama amaçlı kullanıldı. MOKİD kadın Merkezi
(MKM) farkındalık oluşturup özyeterliliği geliştirmede ,özellikle de koruma ve yaşamsal risk
alanında bulunan kadınlara kriz ve acil durumlarında hayati bir rol oynamıştır ve her an aktif bir
iletişim ağıyla yanlarında olmuştur. MKM , kadınlar için acil durumlarda yardım isteyebilecekleri bir
yardım hattı oluşturmuştur. 2007'den bu yana, MKM, yaşamsal hakların devamlılığı için özyeterlilik,
erkek egemen bakış, çocuk işçiliği, erken evlilikler, aile içi şiddet, cinsiyetçilik, saygı ve demokratik
duruş, karşılıklı anlayış ve toplumsal eşitlik, cinsiyetçiliğin aşıldığı elverişli işyeri koşulları ve daha
pek çok konuda binlerce kadın, erkek, devlet çalışanı ve diğer insanları eğitmiştir.
2007 yılında kadına yönelik aile içi şiddet ve kadın hakları konusunda bilinçlendirme eğitimi ve
bilgi paylaşımı 280 kadına sağlanmıştır. Benzer şekilde, 280 kadına PSS ve yasal destek
sağlanmıştır (11 personel dahil edildi).
Proje, 2008-09 yıllarında Mardin, Kızıltepe ve Yeşili ilçelerinde bilinçlendirme eğitimi ve koruma
hizmetleri sunarak 2780 kadına ulaştı. Bu kadınlar bir dizi farklı eğitim programı aldı.Eğitim
programlarımıza dahil olan bu kadınlar MKM’ye güven duydular ve sorunlarını tartışmak, bilgi ve
becerilerini artırmak için eğitimden sonra bile sık sık ziyarette bulundular.
2. KİMLİKLİ BEBEKLER PROJESİ
Çocuk koruma ve farkındalık
2010-11: İÇİŞLERİ BAKANIĞI TARAFINDAN FİNANSE EDİLEN SOSYAL DESTEK PROGRAMI (SODES)
HİBE: 120.000 TL
Proje, çocuklar için sağlıklı bir yaşamı inşa etmeyi ve desteklemeyi amaçladı. Çocukların psiko-sosyal
gelişimleriyle alakalı bilgisizlik ve ayrımcılık anaokullarında oldukça yaygındı ve bu da çocukların
sağlıksız büyümelerine yol açabiliyordu.
Proje, ayrımcılığı azaltmayı ve bebek/çocuk bakımı ve hakları konusunda farkındalığı
artırmayı
amaçladı. Bu program kapsamında, 4 anaokulunda çalışan 32 öğretmene ayrımcılığın azaltılması ve
farkındalığın artırılması konusunda eğitim verildi.Bu kapsamda 450 öğrenciye iletişim kurma
becerilerini artırmaları için eiğitim verildi. Bu projenin bir parçası olarak, kadınların oyuncak bebek
yapmaları için de bir eğitim atölyesi açıldı.
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3. KORUMA VE KAPASİTE GELİŞTİRME -GENÇLİK ODAKLI(MELİSA PROJESİ)
2010-12: OLOF VAKFI TARAFINDAN FINANSE EDILEN-İSVEÇ, HIBE: 808,950 S. KRONA (12
PERSONEL)
Destek, kadınların, gençlerin ve engellilerin eşit fırsatlara sahip olmalarını ve topluma aktif
katılımlarını sağlamayı amaçladı. Proje, Sağlık Bakanlığı, Aile Sosyal Politikalar Müdürlüğü işbirliği
ile hayata geçirildi. 29 köyde; bilgi ve farkındalık eğitimi, okuryazarlık kursları, mesleki beceri
kursları ve erken evlilikleri önleme eğitimi ile uygulandı. Buna ek olarak, şiddete maruz kalan
kadınlara psikolojik ve yasal destek verilmiştir.
4. KORUMA, MHPSS VE FARKINDALIK PROJESİ (GONCALAR LALE LEŞİYOR)
2012-2013: İSVEÇ KONSOLOSLUĞU TARAFINDAN FİNANSE EDİLEN HİBE: 40444 EURO (16
PERSONEL)
Mardin ve Kızıltepe ilçelerinin 16 köyünde 1680 kadınla gerçekleştirilen projede insan hakları
eğitimi, psikolojik ve yasal danışmanlık ve mesleki beceri kursları ile desteklendiği, erken evlilikler
ve Kuma (2.) gibi evlilikler hakkında eğitim ve farkındalık çalışması yürütüldü. Eğitim / hizmetler
dahil:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Toplumsal cinsiyet bilinci eğitimi
Anti-şiddet eğitimi
Haklar
Miras Hakları
Mesleki kurslar
Psikolojik destek
Hukuki destek

5. KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ETKİLİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR MODELLERE
YÖNELİK YEREL İŞBİRLİKLERİ OLUŞTURMA
2013-15: AB STK HİBE PROGRAMI TARAFINDAN FİNANSE EDİLEN HİBE: 146.000 EURO
Proje Mardin, Trabzon ve Nevşehir illerinde uygulandı. Proje MOKİD tarafından denetlendi ve
koordine edildi. Proje kapsamında Kapadokya Kadın Danışma Derneği ve Trabzon Yaşam Derneği
de dahil olmak üzere bir dizi kurum yer aldı.
Bu program kapsamında kamu, özel ve topluluk üyeleri de dahil olmak üzere toplam 4580 kişi (her
iki cinsiyet) eğitildi. Bazı eğitim programları belove tarafından verilmektedir:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Kadın eğitimi
Erkek eğitimi
Muhtarlar (kamu) eğitimi
Kamu ve yerel işbirlikleri oluşturma
Kamu çalışanlarına toplumsal cinsiyet eğitimi verilmesi
STK'lar ve Halkla işbirliği Çalıştayı
STK kapasite geliştirme eğitimi
Kadın danışmanlığı
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6. MÜLTECİ KADINLAR İÇİN EĞİTİM YOLUYLA KORUMA (RET)
2014-15, BİRLEŞMİŞ MİLLETLER TARAFINDAN FİNANSE EDİLDİ (10 PERSONEL)
Mülteci kadınlar korunma ihtiyacına sahip ciddi yaşamsal risklerle, aile içi şiddet, erken evlilikler,
2.evlilik, çocuk işçiliği, ayrımcılık ve suistimaller gibi birçok karmaşık sorunla karşı karşıyadırlar. Bu
nedenle, proje mülteci kadınlar arasında farkındalık yaratmak ve bu tür konularla başa çıkmalarını
sağlamak için tasarlanmıştır.
Böylece proje kapsamında, cinsiyet eşitliği, üreme sağlığı ve hijyen konusunda 2600 Suriyeli
mülteci kadını eğitti. Ayrıca MOKİD Eğitim Merkezin de Suriyeli kadınlara psiko-sosyal destek
verildi.
7. ARTUKLU KADIN MÜLTECİLER: KADIN MÜLTECİLERİN TOPLUMSAL CİNSİYET
EŞİTLİĞİ BAKIŞ AÇISIYLA GÜÇLENDİRİLMESİ VE TOPLUMSAL KAYNAŞTIRMA
2017-2018: AB DELEGASYONU, AVRUPA DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI ENSTRÜMANI (EIDHR),
TÜRKİYE PROGRAMI, HİBE: 281000 EURO
Proje kapsamında 2500 mülteci kadına insan hakları, 90 mülteci kadına mesleki beceri kursları,
1640 mülteci kadına ise MOKİD tarafından psiko-sosyal ve yasal destek verildi. Dayanışma ve
kapsayıcılık faaliyetlerine 48 mülteci kadın ve 320 çocuk katıldı ve 860 kadın üreme sağlığı eğitimi
aldı. Ayrıca, 25 Kişi yerel yönetim ve farkındalık eğitimi aldı. Toplam 8.540 kişi bu projeden
yararlandı. Sağlanan başlıca hizmetler şunlardır:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Mülteci Güçlendirme Eğitimi
STK Güçlendirme Eğitimleri
Eğitmen Eğitimi
Kanaat Önderleri Eğitimi
Toplum Merkezleri Eğitimi
Ev Ziyaretleri
Erkek Eğitimi
Kapsayıcılık Faaliyetleri
Çocuk Odası Ve Eğlence
Türkçe Okuryazarlık Kursları
Üreme Sağlığı Eğitimi

8. ÖZGÜR KADIN EŞİT TOPLUM PROJESİ
2018: HEİNRCH BÖLL STİFTUNG DERNEĞİ TARAFINDAN FİNANSE EDİLEN HİBE = 60.000 TL
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STK güçlendirme eğitimleri, kadın farkındalık eğitimleri, erkeklere de yaşam haklarına saygı ve cinsiyet
farkındalık eğitimi, çocuk koruma eğitimi, psikolojik danışmanlık ve sosyal danışmanlık dahil olmak
üzere çeşitli eğitimler verilmiştir. Bu projeden toplam 550 kişi yararlandı.

9. SOSYALLEŞME VE DAYANIŞMA PROJESİ
2018-19: GİZ TARAFINDAN FİNANSE EDİLEN HİBE = 123000 TL
Yerel ve mülteci kadınlar , çocuklar ile ortak piknikler, tarihi yerlere seyahat/geziler ve
sinema/filmler de dahil olmak üzere on iki farklı sosyal etkinlik düzenlendi. Bu projeden toplam
840 kadın ve çocuk yararlandı.
10. KADIN SORUNLARINA ÇÖZÜM VE TOPLUMSAL BARIŞ PROJESİ
2018-19: AMERİKAN BÜYÜKELÇİLİĞİ TARAFINDAN FİNANSE EDİLDİ(6 AY SÜRE), HİBE = 9730 USD
Ana faaliyetler kadın eğitimi, STK kapasite geliştirme eğitimi, Muhtar (Kamu, yerel yönetim) eğitimi
ve erkek egemen bakışın tahribatları odaklı erkek eğitimiydi. Toplam 288 kişi eğitim verildi.
11. HAKLARA DESTEK PROGRAMINI PROJESİ
2020-21: AB DELEGASYONU-İNSAN HAKLARI DESTEK PROGRAMI, HİBE = 32600 EURO
Proje, COVİD-19 nedeniyle annelerin/kadınların farkındalığını artırma ve çocukların uzaktan
eğitimine odaklanmaktadır. Bu aşağıdakileri içerir:
❖ Kadınlara yönelik farkındalık eğitimi
❖ COVİD-19 pandemisi sırasında uzaktan eğitim yoluyla 6-12 yaş arası çocuklar için
eğitim Destek Programı (pandemik dönemde uzaktan eğitimi destekleme - EBA
programı). MOKİD, çocukları pandemi döneminde EBA (Eğitim Bilişim Ağı) ile
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bağlamak için oda ve ekipman (TV, multimedya, vb.) sağladı. Bu faaliyet devam
etmektedir. Çocuklar zamanlarını yapıcı bir şekilde kullanmaktadırlar.
12. ÖĞRENDİK, BİLİNÇLENDİK HAKLARIMIZI ALMAK İÇİN HAZIRIZ PROJESİ
2020-21: ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ HİBE PROGRAMI, HİBE = 14480 USD
Proje, kadın hakları, erkeklerin cinsiyet farkındalığı ve karşılıklı anlayış üzerine toplumsal sorunların
çözümüne odaklanmaktadır. Ayrıca acil durumlarda kadınlar için acil yardım erişimi sağlar. Proje ilave
olarak; erkekleri ve devlet çalışanlarını, kadın ve çocuk hakları ve cinsiyetler arasında karşılıklı saygı
konularında eğitmeyi amaçlar. Ana faaliyetler şunlardır:
❖
❖
❖
❖

1- Kadınlara yönelik farkındalık eğitimi
2- Erkeklere yönelik farkındalık eğitimi
3- Muhtarlar için farkındalık eğitimi (kamu ve yerel yönetim)
4- Acil Yardım Hattı (kadınların acil destek taleplerini karşılamak için hizmet
vermektedir)

13. MÜLTECİ KADINLARININ TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ VE SOSYAL UYUM
AÇISINDAN GÜÇLENDİRİLMESİ, II. AŞAMA
2020-2022 (DEVAM): AB TARAFINDAN FİNANSE EDİLEN, AVRUPA DEMOKRASİ VE İNSAN
HAKLARI ARACI (EIDHR), TÜRKİYE PROGRAMI, HİBE = 496,804 EURO
Bu proje kapsamında 5000 kişiye kadın hakları, psikososyal ve yasal konularda eğitimler verilecek
ve kadınlara koruma, dayanışma ve kapsayıcılık konusunda sosyal destek sağlanacaktır. Ana
hedefler şunlardır:
❖
❖
❖
❖

24 etkinlikte 1200 kişi desteklenecek
Çocuk odasında 2 ila 4 yaş arasındaki 1100 çocuğa eğitim verilecek.
25 kamu, yerel yönetimler ve Baro personeli için farkındalık eğitimi verilecek.
250 erkeğe kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık eğitimi verilecek.

Aktiviteler
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

STK Güçlendirme Eğitimleri
Kadınlar İçin Farkındalık Eğitimi
Erkekler İçin Farkındalık Eğitimi
Çocuklar İçin Eğitimler
Kamu Kurumları İçin Farkındalık Eğitimi
Mardin Barosu (Avukatlar) Için Eğitimen Eğitimi)
Stajyer Avukatlar İçin Farkındalık Eğitimi
Erkekler Için Eğitim Eğitimi
Kadınlar İçin Eğitim Eğitimi
Organizasyon / İstihdam Eğitimi
Tematik Toplantılar
İşbirliği Geliştirme Toplantıları
STK Bilinçlendirme Eğitimi
Çocuk, Erken Ve Zorla Evliliklerin Önlenmesi Seminerleri
Psikososyal Danışmanlık
Sosyal Danışmanlık
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PROFILE
SAHA FAALİYETLERİ VE YÖNLENDİRMELER

MOKİD, risk altındaki ve korunma desteğine ihtiyaç duyan vakaları belirleyen ve proje
alanlarını etkin biçimde koordine eden güçlü bir saha ekibine sahiptir. Değerlendirmeden
sonra CM / IPA ekibi davaları yasal, PSS, eğitim, koruma sorunları, hizmetlere erişim, çeviri ve
diğerleri gibi sorunlarına ve ihtiyaçlarına göre farklı birimlere yönlendirir. Görev veya
MOKİD'de yer almayan davalar, ilgili (İ)STK'lara, devlet kurumlarına (hastaneler, okullar ve
diğer hizmetler) ve destek için diğer kurumlara yönlendirilir.
MOKİD bölgedeki STK'lar ve devlet yetkilileri ile yakın koordinasyona sahiptir ve saha
faaliyetlerini yürütmek ve kadınları desteklemek için yerel makamların desteğinden
yararlanır. Bu makamlar ayrıca zaman zaman MOKİD vakalarına da atıfta bulunmaktadır.
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PROFILE
MOKİD ORGANOGRAMI

KADINA YÖNELİK
ŞİDDET EĞİTİMİ
EĞİTMENİ
EĞİTMENLER

muhasebe

PSİKOLOG

AVUKATLAR
AB DELEGASYONU
EUROPİON
INSTRUMENT FOR
DEMOCRACY AND
HUMAN RİGHTS
PROJE
KOORDİNATÖRÜ

FARKINDALIK
EĞİTMENİ (BARO)

ANAOKULU
ÖĞRETMENLERİ

SOSYAL
ÇALIŞMACILAR
İZLEME
DEĞERLENDİRME
GÖREVLİSİ

PROJE ASİSTANI
KORUMA GÖREVLİSİ

MOKID

BAŞKAN

PSİKOLOG

AVUKAT
YÖNETİM KURULU
BAŞKAN YARDIMCISI

SEKRETER

EU DELEGATION HAK
DESTEK PROGRAMI
PROJE
KOORDİNATÖRÜ

FARKINDALIK
EĞİTMENİ
(MUHTARLAR İÇİN)
ANAOKULU
ÖĞRETMENİ

KORUMA GÖREVL
İLETİŞİM EĞİTMENİ
EĞİTMENLER
EĞİTİM EĞİTMENİ
AMERİKAN
BÜYÜKELÇİLİĞİ PROJE
KOORDİNATÖRÜ

KORUMA GÖREVLİSİ

VAKA ÇALIŞANI

AVUKAT
YÖNETİM KURULU
ÜYELERİ

PSİKOLOG
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İLETİŞİM

Address: 13MART MAH. GAFFARI GUNES CD. BURC APT NO. 6,
26, ARTUKLU, MARDIN, TURKEY
Website: http://mokid.org/mokid/
Email: mokid2010@hotmail.com
+90 532 547 3007
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