
 

Katılım (Medverkan) Gıslaved, Gnosjö, Vaggeryd ve Värnamo isimli dört belediyenin 
ortak bir projesidir. Katılım diye adlandırılan bu 
proje, hükümetin kadınlara yönelik şiddet konusunda belediyelerin daha fazla yatırım 
yapması için aldığı karara istinaden başlatılmıştır. 
Yatırımlar, aile içi ilişkilerde şiddete maruz kalan çocuklara da yönelikdir. 
Projenin başlatılmasındaki düşünce, şiddete maruz kalan kadınlarla çalışıp,GGVV-
bölgesinde faaliyet gösteren sosyal hizmet dairesinin, kadınlara destek olan 
bölümüne ve fahri hizmet veren organizasyonlara tamamlayıcı katkı sağlamasıdır. 
Bu dört belediyenin de randevü alındıktan sonra ihtiyacı olanları kabul etme imkanları 
vardır. 
 
Katılım ilk elde,yakını akrabası tarafından şu anda şiddet/tehdit altında olan gençkız 
ve kadınlara veya böyle bir tehlıkeye maruz kalma durumu olanlara yönelıkdir. 
  
Katılım' ın size sunabileceği şeyler: 
  
* Sır saklama yükümlüğü 
* Arzu edildiği takdirde kimliğin gizli tutulması 
* Şiddete maruz kalan genç kız ve kadınlara yol gösterip destek olmak 
* Đhtiyaç halinde taraflar arasında arabuluculuk yapmak. Biz, örneğin Sosyal Hizmet                     
Dairesi, Nöbetçi Kadın Derneği, Nöbetçi Suçkurbanları Derneği, sağlık kuruluşları  
ve adli kuruluşlar ile ortak çalışma içindeyiz. Bu ortak çalışma, kadınların muvafakatını 
almadan olmaz. 
* Şiddet ortamında yaşayan çocuklara yardım. 
* Namus kavramı ile ilgili problemleri olan kadınlara yardım. 
* Aynı zamanda, şiddet içeren bir ilişki içindeki homoseksüel kişilere de yardım ve 
destekle beraber, yakını olan bir kadın tarafından şiddete maruz kalan erkeklere de 
aynı hizmeti vermek. 
* Kendisine şiddet uygulanan kadınlarla teması olan taraflara, aydınlatıcı bilgiler 
vermek. 
* Örneğin, fuarlar ve seminerler yoluyla, alınabilecek önlemler hakkında enformasyon 
dağıtmak. 
 
Kadınların onur ve gururunu koruma projesi olan bu Katılım projesınde çalışanlar: 
Valentina Hasi tel: 0370-331263 ve Sara Sand tel: 0370-331 262 E maıl adresi: 
medverkan@gnosjö.se adres: Hellmansgatan 3, 335 30 Gnosjö. 
Eğer senin veya bir yakınının durumunda bir aciliyet hissediyorsan örneğin hayati bir 
tehlike varsa veya bir çocuk zedeleniyorsa hemen yardım iste. Bizim bu Katılım 
projemizden başka, yardım için başvurabileceğin yerler: 
 
Acil durumlarda SOS alarmı olan 112 yi ara 
Acil olmayan durumlarda Polis 114 14 
Gislaved Sosyal Hizmet Dairesi 0371-811 20 
Gnosjö Sosyal Hizmet Dairesi santral 0370-33 13 70 
Vaggeryd Sosyal Hizmet Dairesi 0370-784 41 
Värnamo Sosyal Hizmet Dairesi 0370-37 74 10 
Gislaved deki Nöbetçi Kadın Derneği Maria 0371-809 86 
Värnamo daki Nöbetçi Kadın Derneği 0370-475 25 
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