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İnsan Hakları Faaliyetleri
“LGBTİ+ ve Sosyal Hizmet” eğitimi gerçekleştirildi. Sosyal hizmet
uzmanlarına yönelik eğitimde LGBTİ+ temel kavramlar, HIV ve hukuk,
LGBTİ+'lar ve Yaşlılık ile interseks hakları ele alındı.
“LGBTİ+ ve Hukuk” eğitimi gerçekleştirildi. Avukatlara ve hukuk
öğrencilerine yönelik eğitimde LGBTİ+ temel kavramlar, HIV ve hukuk,
LGBTİ+'lar ve Yaşlılık ile interseks hakları ele alındı.
Kaos GL Derneği ile beraber toplumsal cinsiyet çalışma gruplarına
yönelik Engellilik/Sakatlık Çalışmaları 101 Eğitimi düzenlendi.
Esenlik buuşmaları, nefes ve meditasyon çalışması ve sandalye yogası
oturumları ile devam etti.
Ünikuir Derneğinin sosyal hizmet öğrencilerine yönelik gerçekleştirdiği
8 haftalık Heteronormatif Olmayan Sosyal Hizmet Eğitiminin bir
haftasına konuk olundu. Yaşlı LGBTİ+'lar sosyal hizmet bağlamında
konuşuldu.
Muamma Derneğinin Mersin Büyükşehir Belediyesi Terapi Merkezi'nde
bulunan psikologlara yönelik eğitim serisine konuk olarak yaşlı
LGBTİ+'lar için hizmet üzerine konuşuldu.
Çankaya Kent Konseyi, Çankaya Kent Konseyi LGBTİ+ Meclisi,
Ayrancı Semt Meclisi, Çankaya Belediyesi Eşitlik Birimi, Odunpazar
Kent Konseyi ve yerel yönetimler çalışma grubu aracılığı ile yerel
yönetimlerde LGBTİ+ savunuculuğu faaliyetleri devam etti.
Çankaya Belediyesi'nin Eşitlik ve Farkındalık Ayı etkinlikleri
kapsamında 17 Mayıs Derneği’nden Anjelik Kelavgil, Dr. Filiz Ak HPV
ile sunumu gerçekleştirdi.
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Ankara Tabipler Odası LGBTİ+ çalışma grubunun düzenlediği
LGBTİQ+’ların Sağlık Hakkına Erişimi Çalıştayı’na konuk olunarak 17
Mayıs Derneği’nin “Çankaya Kent Masalları” raporu tanıtıldı.
"İklim Değişikliğine Kesişimsel Bakış: İklim Kriziyle Mücadele için
Erişilebilir Bilgi Üretme” Konferansı" kapsamında "İklim Adaleti ve
Kuir Ekoloji Bağlamında Türkiye'deki LGBTİ+ Hareket Nasıl
Geliştirilebilir ve İklim Mücadelesi Hareketi ile Nasıl Kesişebilir?
başlıklı sunum gerçekleştirildi.
QueerAnka daveti ile “Transfeminist Söyleşiler” ve TurkMISC daveti ile
“"Hukukta Savunuculuk: Her Renk Eşittir" etkinliklerinde konuk
konuşmacı olundu.
Kaos GL Derneği, Eşit Nesiller Derneği, Ankara Feminist Gece
Yürüyüşü, Columbia Global Centers, Boysan'ın Evi, CETAD, SPoD ve
üyesi olduğumuz CİSU Platformu’nun faaliyetlerine katılım gösterildi.
Yoksulluk çalışan STK'larla LGBTİ+ yoksulluğuna dair diyalog
toplantısı gerçekleştirildi.
Şiddetsizlik çalışma grubu ve esenlik programı gönüllü çevirmenleri
çalışmalarına devam etti.
8 tanesi mentörlük kapsamında olmak üzere uzmanlara ve derrneklere
toplam 19 kez uzman desteği sunuldu.
Şubat ayında kez hukuki danışmanlık, 55 kez psikolojik danışmanlık, 24
kez de sosyal hizmet danışmanlığı sunuldu. LGBTİ+ hak savunucularına
19 kere esenlik danışmanlığı sunuldu.
LGBTİ+ örgütlerine 17 Mayıs yayınlarından 90 adet dağıtıldı.
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Şubat ayında ; 5 kez hukuki danışmanlık, 55 kez psikolojik danışmanlık,
24 kez sosyal hizmet danışmanlığı ve 19 kez esenlik danışmanlığı
sunuldu.
Kendine ve çevreye açılma süreçleri, LGBTİ+ kavramlarına dair sorular,
cinsiyet uyum süreci, askerlik muafiyet süreci, cinsel yolla aktarılan
enfeksiyonlara dair sorular, sosyal hizmet kurumları hakkında bilgi
edinme ve psiko-sosyal desteğe ihtiyaç duyulan diğer konular ile ilgili
sosyal hizmet danışmanlığı almak isteyen LGBTİ+lar,
Bireysel, ilişkisel ya da toplumsal nedenlerle hissedilen kaygı ve endişe
damgalama/önyargı/ayrımcılık nedenli psikolojik ve ilişkisel/sosyal
problemler, stresle başa çıkma, kişiler arası problemler, her türlü şiddet
deneyimi, zorbalığa ve mobbinge maruz kalma, açılma süreci, sosyal
izolasyon ve dışlanma ve benzeri alanlarda psikolojik danışmanlık almak
isteyen LGBTİ+lar ve
Huzurevleri ve bakımevleri ile ilgili süreçler, çalışma hakkına erişemeyen
ve engelli LGBTİ+ların emeklilik hakları, cinsiyet uyum ve kimliğin
hukuken tanınması süreci, resmi kimlik değişikliği sonrası transların
hakları, HIV ile yaşayanların çalışma hakları, işten çıkarılma, iş yerinde
maruz kalınan mobbing ve HIVfobiye maruz kalma, HIV ile
yaşayanların ilaca/tedaviye/sağlığa erişimde karşılaştığı ayrımcılıklar,
HIV ile yaşayanların aileleri, partnerleri ve çevreleri tarafından maruz
bırakıldığı ayrımcılık, askerlikten muafiyet sürecinde yaşanan
problemlere ilişkin hukuki yollar, hasta hakları ve başvuru yolları,
LGBTİ+ların miras hakkına erişimi gibi alanlarda hukuki danışmanlık
almak isteyen LGBTİ+lar,
17mayis.org'tan psiko-sosyal ve hukuki destek başvuru formunu
doldurabilirler. COVID-19 pandemisi nedeniyle danışmanlık faaliyetleri
yüz yüze değil yazılı, sözlü ve görüntülü görüşmeler ile yürütülmektedir.

