Genç Lezbiyen Gey Biseksüel Trans İnterseks Gençlik
Çalışmaları ve Dayanışma Derneği (Kısa adı Genç LGBTİ+
Derneği) LGBTİ+ gençlerin sorunlarını araştırmak, bu
sorunları gündemleştirmek, çözüm önerileri sunmak ve
LGBTİ+ gençlere kendilerini ifade edebilecekleri alanlar
açmak amacıyla İzmir’de faaliyet göstermektedir.
Barınma, eğitim ve sağlık gibi temel ihtiyaçlara erişim hakkı
için çalışmalar, gençlik hakkı, cinsel haklar, sosyal
faaliyetler, hak savunuculuğu, nefret suçlarıyla mücadele
ve akran desteği derneğin temel faaliyet alanını tanımlar.
Dernek,
kendisini
homofobi,
bifobi,
transfobi,
interseksfobi, zenofobi, heteroseksizm, cisseksizm,
cinsiyetçilik ve ırkçılığa karşı olarak tanımlar. Bununla
beraber militarizme, ataerkil düzene, tüm baskı ve
tahakküm araçlarına karşıdır. Ayrımcılığın her türüyle de
mücadele etmeyi amaçlar.
LGBTİ+ gençler derneğin öncelikli çalışma alanını
oluşturmaktadır. Dernek genç tanımı olarak 18-35 yaş
aralığını kabul eder fakat her yaştan kişiler derneğe üye
olabilir, dernek çalışmalarına katılabilir, dernek
hizmetlerinden
faydalanabilirler.
Sadece
yönetim
kurulunda yer alamazlar.
Genç LGBTİ+ derneği vejetaryendir. Düzenlediği
etkinliklerde
sunulan
yemeklerin
et
ürünlerini
barındırmayacağını, et ürünleri üreten firmalarla ortak
etkinlik düzenlemeyeceğini, sponsorluk anlaşması
yapmayacağını beyan ve taahhüt eder.
Herhangi bir siyasi düşünce, parti ya da grubun içinde yer
almaz fakat ortak etkinlik düzenleyebilir. Hayatın içinde
politik bir duruşu vardır.
Dernek, üyeleri, gönüllüleri, etkinlik katılımcıları ve
danışanları gibi dernek ile temas edecek kişilerin ırk,
cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, dini inanç, felsefi
görüş, sağlık durumu, yaş ya da statüsü üzerinden ayrım
yapmaz ve herkese eşitlikçi bir yaklaşım sergiler.

Dernek Hizmetleri
www.genclgbti.org
dernek@genclgbti.org
0(232)4640330

/genclgbti

Danışmanlık Hizmetleri

Telefon Hattı

Birden fazla kanal aracılığıyla danışmanlık hizmetleri
vermekteyiz. Her geçen gün bu hizmetleri çeşitlendirmek
için çalışmaktayız. Aynı hassasiyetle danışma konularını da
(açılma, askerlik, hak temelli talepler, cinsel sağlık, cinsel
yönelim ve cinsiyet kimliği ile ilgili sorular, beden geçiş
süreci, …) çeşitlendirmek için çalışmalarımızı sürdürmeye
devam ediyoruz. Yeni ortaklıklar geliştirerek hizmet
kaynaklarımızı güçlendiriyor, danışmanlık verdiğimiz
konuları da yeni politikalar üreterek arttırıyoruz. Bu
konuların kapasitesini arttırmayı stratejik bir hedef olarak
tanımlıyoruz.

Yardım ve/veya destek alanın doğru ve güvenilir bilgi alma
kaynaklarından birini de telefon hattımız oluşturur. Tıpkı
yüz yüze ve online danışmanlık hizmetlerimiz gibi telefon
hattımızla
sağladığımız
görüşmelerin
içeriği
de
korunmaktadır. Facebook sayfamız üzerinden takip
edebileceğiniz çalışma saatleri içerisinde bize telefonla
ulaşabilirsiniz.

Yüz Yüze Akran Danışmanlığı

Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğinden doğan hak temelli
taleplere yönelik hukuki danışmanlık vermekteyiz. Gönüllü
avukat ağımızla verdiğimiz danışmanlık kapsamında
doğrudan bir avukatlık hizmetimiz bulunmamasının yanı
sıra daha çok hukuki olarak kapasite güçlendirmeyi ve bilgi
edinmeyi sağlayan bir danışmanlık hizmetidir.

Genellikle kendi ofisimizde, randevu usulüyle verdiğimiz
akran temelli bir hizmettir. Bireylerin ihtiyaç duydukları
konularda akranlarından yardım ve destek almasını
amaçlar. Her insanın biricik olduğu bilinciyle, eleştirmeden
ve yargılamadan yürüttüğümüz bir hizmettir. Randevu
almak için sosyal medya hesaplarımız üzerinden bize
ulaşabilirsiniz.

Diğer Hizmetler
Kondoma Erişim
Bazı toplumsal ve ekonomik sebeplerle erişimi zor olan
kondomlara erişimi kolaylaştırmak için uzun bir süredir
ofisimizde ücretsiz kondom dağıtımı gerçekleştiriyoruz.
Ayrıca etkinliklerimizde de kondom dağıtımı yapmaya
devam ediyoruz.
LGBTİ+ Kitaplığı

Hukuki Danışmanlık

Online Danışmanlık

Akademik Danışmanlık

Genç LGBTİ+ Derneği danışmanlarına ulaşabileceğiniz en
hızlı yollardan birisi de online danışmanlıktır. İhtiyaç
gidermek ya da kendini güçlendirmek için yüz yüze
danışmayı çeşitli nedenlerle tercih etmemiş veya imkanı
oluşmamış kişiler için sunduğumuz bir hizmettir. Sosyal
medya veya mail yoluyla bize ulaşabilirsiniz.

Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğiyle alakalı olarak
oluşturulan
akademik
materyallerin
hazırlanması
sürecinden, bu materyallerin değerlendirilmesi sürecine
kadar verdiğimiz danışmanlığı kapsar. Akademik kaynağa
erişim, oluşturulan dokümanların yaygınlaştırılması ve bu
dokümanların geliştirilmesi için yazılı ya da sözlü desteği
içerir.
Uzman Yönlendirilmesi
Verdiğimiz tüm danışmanlık hizmetlerinin dışında
doğrudan bir uzmanı gerektiren taleplerde ilgili uzmana
erişimi kolaylaştırmayı sağlar. Talebe göre destek ve/veya
yardımın güçlendirilmesi için tercih ederiz. Çeşitli iş
birlikleriyle oluşturulmuş ve güçlendirilmeye devam eden
uzman ağlarıyla, talebin gerçekleştirilmesini sağlamak
amacıyla verdiğimiz bir hizmettir.

Ofisimizde verdiğimiz hizmetlerden bir diğeri de LGBTİ+
kitaplığıdır. Kitaplığımızda bulunan ve sayısı her gün artan
yayınlara ulaşmak için ofisimizi ziyaret edebilirsiniz.
Açılma Sohbetleri
Açılmayla ilgili aklımızdan geçenleri, kafa karışıklıklarımızı,
sorularımızı, sorunlarımızı, deneyimlerimizi anlatmak;
kaygılarımızı,
korkularımızı,
üzüntülerimizi,
heyecanlarımızı, umutlarımızı, mutluluklarımızı, tüm
hissettiklerimizi paylaşarak birbirimize destek olmak için bir
araya geliyoruz.
Açılma Sohbetleri, bir akran destek grubudur. Akran destek
grubu; katılımcıların bilgi, duygu, düşünce, pratik ve
deneyimlerini paylaşarak birbirlerine psikolojik ve sosyal
olarak iyi oluşlarına katkıda bulundukları bir çeşit sosyal
destek grubudur.
Açılma Sohbetlerine katılmak için sosyal medya üzerinden
yaptığımız duyuruları takip edebilirsiniz.

Bunların dışında LGBTİ+ların öz farkındalıklarını
geliştirmesi, kendilerini güçlendirmesi ve sosyal
izolasyonu aşması için düzenli olarak sosyal, akademik
ve kültürel etkinlikler düzenliyoruz. Bu etkinliklere
katılımın artması için yeni motivasyonlar geliştirip
uyguluyoruz. Aynı zamanda yanlış ve yalnız
olmadığımızı
deneyimleyebileceğimiz
pratikler
geliştiriyoruz.

