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CONFIDENTIALITY and DATA PROTECTION
All those employed at DERMAN perform their duties within a framework of confidentiality and in
compliance with data protection legislation. Personal information given to GPs, other professionals and
staff by users will not be passed on to anyone outside of the service without the person’s permission
except where there is a legal requirement to do so i.e. child protection issues or where there is threat of
self-harm or harm to another individual.

GİZLİLİK İLKESİ
DERMAN’da çalışan herkes görevini gizlilik ilkesi çerçevesinde yerine getirir. Görevlilerimize, doktora
ya da diğer profesyonellere sözlü veya yazılı verilen kişisel bilgiler servisin dışına çıkamaz. Bu kural ancak
ender durumlarda yasa gereği (örneğin çocuklarla ilgili Koruma Yasaları) ya da kişinin kendine veya bir
başkasına zarar verebileceği durumlarda uygulanmaz.
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Part in English
MISSION AND VISION

The word 'Derman' has the same meaning in both Kurdish and Turkish - strength, solution and cure. Derman developed from within
the Kurdish, Turkish, and Turkish Cypriot communities and remains firmly based within them. It was set up in Hackney in 1991 in
partnership with local GPs and the health authority.

Derman exists to provide holistic health and social care services for the Kurdish and Turkish communities to greatly improve the
quality of life and to promote the continued well being of people within these communities.

Derman's vision is to be:

• Professional
Providing the best possible service in the most effective, professional and caring way to our clients.

• Inclusive
Our vision is to provide a service at no cost and be accessible to all regardless of ethnicity, political or religious background.

• Community led and community based
Our vision is to provide culturally sensitive and linguistically appropriate, responsive services that effectively meet the needs of our
communities.

EQUALITYAND DIVERSITY

Derman exists to provide services and opportunities that promote the well being of the Turkish and Kurdish communities in Hackney and
anywhere else in the UK where funding is made available for our services. Derman is fully committed to the broad principles of social
justice. This includes the active promotion of equal opportunity in respect to access to and provision of all its services to the community.
This applies specifically to members of minority and disadvantaged groups including lesbian, gay, bisexual and transgender individuals
and people with disabilities. The needs and rights of Derman’s service users are paramount and override all other concerns.

Derman is committed to equality and diversity. It aims to ensure that all people and groups of people are treated with the same respect,
care, concern and professionalism. It is the responsibility of all employees to accept their personal involvement in and to cooperate with
the practical application of this policy. Specific responsibility for its practical application falls upon Derman’s Management Committee
that has overall responsibility for monitoring the effectiveness of this policy and for implementing an on-going programme of action to
make the policy fully operative.

To monitor progress in implementing the Equality and Diversity Policy, Derman will collect the following data from people seeking to
access its services, apply for employment or contracts with the organisation:

a) The ethnic/racial origin of applicants
b) The gender and age of applicants
c) Whether the applicant is disabled or not
d) Sexuality

Everyone using Derman’s services or applying for jobs with Derman, are encouraged to disclose such personal information voluntarily
to enable Derman to monitor the delivery and effectiveness of this policy. If you decline to give this information, it will not be to your
disadvantage and will have no bearing on any decisions concerning the application whether it is for jobs or a service.
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CHAIR’S REPORT
This past year has been an eventful one for Derman. The current economic climate has meant that we have had to
work hard to compete for opportunities to secure funding for our services but at the same time we have had reasons
to celebrate considerable achievements.

Looking back over the year we have seen Derman continuing to provide our core services which are bilingual health
advocacy, counselling, mental health support and outreach, advice and domestic violence outreach work. We have
managed this by working in partnership with other organisations. We will continue to build up and maintain

positive relationships with other agencies in order to respond jointly to opportunities to tender for providing appropriate and relevant services for the
Kurdish, Turkish and Turkish Cypriot Communities.

In September last year we celebrated our 20th year of operation. More than 250 people including staff, trustees (both current and former),
professionals, service users and many old friends and colleagues joined us to share this special evening. It was an evening of fun, entertainment and
nostalgia. In opening speeches we heard the story of Derman’s progress from a single advocacy worker 20 years ago to our now large team of
advocacy, advice, counselling and mental health outreach and support workers. During the evening we shared memories of those early days as well
as enjoying folk songs and dances from well-known local musicians, singers and dancers. The performers included our own Derman chorus, which
showed that our staff are not only talented in the delivery of health and social care services but are also extremely talented musicians and singers.

We have continued to have cause for celebration as Derman received a Community Achievement Award from the Centre for Turkey Studies and
Development. Derman was nominated for this award by members of the public and it is an acknowledgement of our reputation for providing high
quality services over more than 20 years to the Turkish, Kurdish and Turkish Cypriot communities.

Derman has also achieved the PQASSO quality mark.PQASSO (Practical QualityAssurance System) is the leading quality standard developed for
the third sector. It is highly regarded within the voluntary sector and recognised by funders and commissioners. We successfully met all the
requirements for each of the 12 quality areas and the final report indicated that we have shown particular strength in User-Centred Service,
Managing Money, Managing Resources, and Monitoring & Evaluation. Achieving PQASSO level one provides a reflection of the high quality of
services offered by Derman and the ways in which the organisation is managed.

Within the organisation we have taken time to review and update our policies. We now have an environmental policy and a renewed equality and
diversity policy. We have also been working on our Business Plan. To do this we involved all our stakeholders to ensure that we took into account
the views of those who support Derman as well as those who benefit from our services. This newly revised Business Plan will help us to focus on
our agreed priority areas. We will of course continue with our core service provision. Some additional activities in the year ahead will include the
following:

• Developing and updating our website
• Producing a DVD illustrating Derman’s services
• Starting a smoking cessation service in Islington
• Piloting a volunteering service for older people

We would not have been able to achieve so much over the past year without the dedication of our staff who have worked extremely hard to ensure
Derman continues to provide high quality services to the community. I would like to take this opportunity to say thank you to all of our staff and
volunteers for their continued hard work. We are also indebted to our funders who have shown confidence in our abilities to provide our services
and have provided the financial support to allow us to continue.

I would also like to thank our management committee members for their continued commitment and support throughout the year. I look forward to
serving on the management committee for the year ahead and being able to celebrate Derman’s continued success as a community
organisation.

Catriona Scott, Chair
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CHIEF EXECUTIVE OFFICER’S REPORT
This year we celebrated 20 years of Derman’s success in serving the Kurdish, Turkish and Turkish Cypriot
Communities. We have achieved this through health advocacy, counselling, mental health support, advice and
domestic violence outreach services provided by a strong team of staff and trustees who consistently show their
commitment and determination. We organised an event to celebrate our success in September 2011 and
approximately 250 people attended including former Derman staff, trustees and service users. Most of them expressed
their feeling of being proud of having played a part in the development of such effective services for the
community.

Derman is a unique community organisation which has grown and flourished over in the last two decades by responding to the needs of the
Kurdish, Turkish and Turkish Cypriot communities. Derman has built up trust and reputation over many years of dedicated work since its
foundation in 1991.

We enter a period of public cuts and changes to health services and the welfare benefit system. Despite these challenging times Derman managed to
consolidate its existing services in the financial year 2011-12.We also continued to build on the reputation of Derman and strengthen partnership work.

This year’s achievements include:

Strategic work:
Derman faced significant challenges with public spending cuts, emerge of the ‘big society’and Health and Social Care reform. We therefore spent
a great deal of time in strategic planning in response to the current climate.As a result, we focused on the following:

• We have been meeting regularly with a wide range of voluntary agencies to build consortia or partnership work to bid for funding
and contracts in the community advocacy and carers tendering.
• Derman has been invited to give a presentation about smoking and mental health problems of Turkish & Kurdish people to the
Scrutiny Board of London Borough of Hackney. Hackney Scrutiny Commission also visited Derman to talk about Community
Mental Health services.
• As part of updating Derman’s Business Plan, we had a consultation with staff, trustees and users. We also sought feedback from
the health professionals who are familiar with the organisation’s work. When we asked for their satisfaction of Derman’s services,
95% said they were satisfied.
• We also spent a quite a lot of time updating our policies and preparing to obtain a Practical QualityAssurance System for Small
organisations (PAQSSO) quality mark.

Services:
The Bilingual Health Advocacy service continued to be in very high demand and provided a service to 3,312 individuals and culminated in 8,191
contacts.
The Counselling Service has had a very busy year with 312 referrals. We provided a total of 3,514 counselling sessions this year.
The Mental Health Support and Outreach service continued to meet a vital need for people with mental health problem. This service provided a
total of 1,306 support sessions.
The Advice service has had another highly successful year with 533 people receiving help. It has raised £435,690 in unclaimed benefits for clients.
The Domestic Violence Outreach service continues to be a big success.A total of 160 women benefited from the service.
Finally, I would like to thank the Board, every member of staff and all the people who use our services for their support and commitment over the
last year. My special thanks go to all the funders for their confidence and financial support to Derman.
I look forward to continuing to work with DERMAN.

Nursel Taş, Chief Executive Officer
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SERVICE REPORTS
MENTAL HEALTH SERVICES

Mental Health Services have continued to help people to achieve
their optimal level of mental health through providing counselling
and mental health support.

As Derman’s Mental Health Team, we have worked to eliminate
stigma and discrimination for people with mental health issues,
helped them develop skills to better deal with their difficulties, in-
formed and supported people to access appropriate mental health
services despite language barriers, empowered people to participate
in the community they live in and sought opportunities to work in
partnership with other organisations.

The mental health issues we have dealt with have been varied with a marked increase in anxiety due to the changes in the
economic climate. This also required Derman services to work more collaboratively to provide a seamless response to our clients’
needs. We encouraged clients to think about strengthening their ability to cope with whatever challenges come their way.
The success of Mental Health Services is mostly dependent on the commitment and dedication of our excellent staff.

COUNSELLING SERVICE
For the first 3 months of this financial year we had to close our counselling waiting lists due to increase in number of referrals to
the service. We worked with almost every conceivable issue, but the largest proportion of our clients presented with depression
and anxiety, followed by relationship and family issues, trauma, loss, bereavement, isolation, violence, abuse and identity issues.

Key achievements in this financial year:
• A total of 312 clients were referred to our counselling
service. Female clients (232) outnumbered male clients (80).

• Around 80 individual counselling sessions were offered
every week.

• 3,278 sessions of individual counselling and 236 group therapy sessions were offered, totaling to 3,514 sessions of
therapeutic input.

• 14 clients received 108 sessions of counseling for problem gambling. These sessions were funded by GamCare.

Our counselling service works within the British Association for
Counselling and Psychotherapy’s ‘Ethical Framework’. This covers
issues such as codes of ethics and confidentiality, and the levels of
clinical supervision necessary for the counselling work undertaken.
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Case Study

Mr X is a 38-year-old unemployed man, married with two children.
His anxiety and anger issues were causing relationship problems with his wife and other people. His biggest struggle was not
being able to get out of depression and his suicidal thoughts.

He was referred to Derman’s counselling service by his GP and was offered 12 weeks individual counselling.

When he first came to counselling he said that life was not worth living. He could not deal with his problems on his own. He
wanted to control his anger and find a job so that he could provide a better life for his family and regain his confidence.

Throughout the counselling sessions, we explored barriers before his job seeking. As the sessions progressed he gained courage
and started to look for a job. His confidence increased and he became more positive about the future. He was able to manage
his anger and his relationship with his wife improved.
Before his counselling sessions came to an end he found a part-time job.

Service Users’ Comments

“The support I received during group therapy was amazing. In the past I could not join groups, and when I did I would not be
able to speak to people; I would get nervous and panicky and I would want to run away. With group therapy I started to
interact with people. Even the tension in my body is much less than before.”

Service User, Male / 48

“Counselling has taught me to love myself and stand up for myself. I gained a lot of self confidence… I cannot say I am
completely healed, I think I still have a long way to go. But because of counselling I am able to stand up on my two feet and
see the way ahead of me… Most importantly I have learnt to stay strong even when faced with the biggest problems.”

Service User, Female / 26

MENTAL HEALTH SUPPORT AND OUTREACH SERVICE
Despite 10% cut in its budget, our Mental Health Support and Outreach Team continued to work with our clients with
dedication. Our team is available for any queries, “employment, housing, health or educational issues etc.,” clients may have.
Our team provides a vital and crucial service to ensure that clients’ needs are met and preventative measures are taken.
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Key achievements in this financial year:
• 698 individual sessions were provided in a number of venues.
• 440 sessions were offered over the telephone.
• 168 sessions were delivered jointly. This joint working enables us to share and communicate information with other

health professionals in order to provide the best care for the client.

Case Study
Ms X is a single mother with two children. She had financial difficulties and health problems she could not cope with and as a result
she felt depressed. She was referred to Derman’s Mental Health Support and Outreach team.
During the first session we identified her emotional, physical and financial needs and how we could approach them. This was all
written on a support plan with her.
Her benefit payments were irregular and this fuelled her anxiety. Her health problems, especially her back pain, made it difficult for
her to do her daily chores and look after her children. Because she felt exhausted and distressed, she would get angry very quickly
and then she would regret it.
We offered Ms X regular appointments every other week for six months. She was informed about the pending changes that will take
effect in 2013 for the benefit system. We explained her how she could claim and handle her benefits. We helped her gain skills so that
she was equipped to book her appointments, read her letters and, in short, manage her daily life.
Ms X started to receive physiotherapy sessions. When she realised that she was benefiting from exercising she took up swimming as
well. When she realised how judgemental she was towards herself, she decided to become more tolerant. She started to take control
of her life from booking her GP appointments to attending her English classes regularly.
When asked how Derman’s Mental Health Support and Outreach contributed to her life, she said:
‘I feel valued and valuable’.

Service User’s Comment
“Before I was referred to Derman I had a lot of problems and felt like I lost my way in the dark… I can honestly say that it is due to
Derman’s Mental Health Support Team’s support and help that I am still alive. They helped me with my correspondence with
authorities which was always a great cause of anxiety. Derman represents hope for the future for me. I cannot thank them enough.”

Service User, Male / 47

• We ran a mental health awareness session every month on different topics. These sessions were attended by an average
of ten people. The support provided at these regular meetings encourages clients to build their self-esteem and to live a
more active and involved life.

• We ran a weekly walking group for 7 weeks between September – November 2011
• We collaborated with Thames Reach and organised two outings to British Museum for our clients.
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BILINGUAL HEALTH ADVOCACY SERVICE
Bilingual Health Advocacy Service provides support to Kurdish,
Turkish, and Cypriot Turkish people living in Hackney to access
Primary Care Health Services. Our advocates support both
patients and carers, ensuring that their viewpoints are known and
provides interpreting for them in their consultations with the
health professionals. We are there to enable and empower our
service users to make informed choices.

In this financial year the demand was high on our service as
always. Changes in economic climate, changes in welfare
benefit system and reductions on the services made a huge
impact on our service users’ mental and physical health.

According to this financial year’s data most common
complaints and conditions were as follows:

• Depression / Mental Health Problems
• Diabetes and Cholesterol
• Women Health Problems
• Back Pain and pain in general
• Stomach / Bowel problems
• Cold / Flu, Infection
• Asthma and Skin Conditions
• Blood Pressure and Heart problem
• Headache
• Obesity / Weight Problem

Key achievements in this financial year:
• Bilingual Health Advocacy Team provided service to 3,312 individuals in Hackney culminating in 8,191 contacts.
• We provided our services from 13 different GP surgeries.
• We jointly facilitated Culturally Specific Health Support Groups for people with chronic pain in partnership with Tavistock.

Service Statistics for the 2011-12 financial year
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Case Study

Mrs. X 68 years old Turkish woman with a grandson. Do not speak English and illiterate in Turkish. She is also diabetic. Diabetic is
one of the most common condition within our communities.

Mrs. X’s GPwas about to start her on insulin when we saw her at the consolation with her GP. Her blood sugar was very high for some
time and was not getting under control with the medication she was prescribed. The GPdid refer her to the District Nurse to do a home
visit to teach her how to use the insulin beforehand but there was no interpreter with the nurse so they could not understand each other.
If there was an interpreter Mrs. X would have told that she had once borrowed and used her sister’s insulin and had a very bad
reaction to it. She told this to the GP through our advocate and she was advised on the risks of using others’ medication by the GP.

Our HealthAdvocate offered an appointment to Mrs. X to assess her life circumstance and difficulties on managing her condition and
taking her medication in this consultation.
Findings of the assessment:
* She was not taking her medication regularly. There was no one to help her to take her medication. Due to the

language barrier and being illiterate, Mrs. X could not read the prescription and the instruction on the
medication.

* She had limited knowledge and awareness of her condition.

Actions taken by our Health Advocate:
* Suggestions made to her GP and to nurse for arrangement of a dosset box for her medication.
* Teaching her how to use the dosset box.
* Automatic pharmacy collection arranged for her prescription.
Some of the outcome of our service to both the patient and the GP:
* Right diagnosis and right treatment.
* Mrs. X started taking her medication regularly and correctly.
* Follow up blood test after 4 weeks showed the blood sugar had dropped down considerably, which meant that

she did not need to start to the insulin.
*Her health improved. Her knowledge and awareness increased to manage her condition.
Her access to health services improved

Service Users’ Comments
“This service is very important. Too many people do not speak English and we prefer face to face service instead of telephone
interpreting which is often used by GPs, but the interpreter on the phone does not understand us. Derman’s Bilingual Health Advocate
gives information and advice and provide support as well as interpreting for us. They understand us and helps us to tell the doctor what
we want.” Service User, Male / 57

“In my GP there is a need to increase health advocacy hours. I find Advocacy Service very helpful. It helps me to talk about my health
problems in details with my doctor.” Thanks a lot for everything! Service User, Male / 50

“Advocacy is essential in management of complex physical and psychosocial problems in this patients group. This is not adequately
addressed by phone translation services when available. Increased availability of advocacy improve management of chronic disease
and psychological issues. Also availability of advice and benefit services through Derman extremely important to reduce time spent
inappropriately with clients.” GP, Well Street Surgery
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DOMESTIC VIOLENCE OUTREACH PROJECT
The aim of the Domestic Violence and Outreach Project aims to empower Kurdish, Turkish and Turkish Cypriot women who are survivors
of domestic violence and sexual violence, forced marriage and honour based violence in Hackney. We deliver women centred linguistic
and culturally sensitive support including advice, outreach, referral and drop in services for those affected by domestic violence, honour
based violence, forced marriage and rape, sexual abuse to improve access to services and knowledge of rights and promotion of safe
choices, emotional health and well-being.

We respond to domestic abuse through common risk assessments framework, cross referral protocols and sharing expertise & skills,
including with other black and ethnic minority service providers.

More specifically the service is included one to one support, group support and awareness raising works.

Key achievements in this financial year:
● Domestic Violence and Outreach Service overachieved the targets and supported 160 women in this financial year.
● We ran 2 self support group
● We organised 5 awareness raising meetings
● We continued to develop partnership and joint work with other DV agencies.

Service Statistics for the 2011-12 financial year
● One to one support - 65 women benefited from the service
● 2 Group work - total 22 sessions
● 5 Awareness meetings - 73 women attended

Total number of women we reached: 160

Service Users’ Comments

“I felt very good when I was sharing my experiences with other women who was going through similar experiences.”

“I met new friends” “I felt my problems were eliminated” “we gained lots of knowledge on different issues”

“Without DERMAN’s support I would not have been able to get the courage to leave my abusive and violent relationship.”

Case Study

Ms X is 30 years old Kurdish woman with three children. Domestic violence began very soon after marriage.
Our Intervention and outcomes achieved:

● Risk assessment and management planning.
● Making a referral to MARAC as she is at high risk of violence
● Partnership working with Social Services in relation to child protection issues
● Ms X to move into refuge in London.
● We continued to support X for re-housing process. We provided advice and practical help for her making homelessness
● Her application for re-housing was successful.

Ms X is currently living independently with her children safely in her accommodation provided by the local authorities.
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ADVICE SERVICE
Derman gives an accessible, high quality, free, professional, general, independent advice service and impartial information to Kurdish,
Turkish, Turkish Cypriot and the other Turkish-speaking clients from Eastern European countries who live in City and Hackney.

The aim of Derman’s Advice Service is to give information, guidance and
practical help on social and welfare rights and entitlements. This service is
instrumental in radically reducing poverty within our communities. Our
Advice Service is designed to give information and guidance on welfare
rights, housing, homelessness, debt and the consumer areas. We do fill in
various forms for our clients, make phone calls on their behalf; write, read,
explain and translate their letters. We also take action on behalf of clients in
order to move their cases on toAppeal Service.

As always, there was a big demand for our professional, quality and
effective advice service from Kurdish, Turkish and Turkish Cypriot

Communities. We provided drop-in sessions for urgent issues as well as appointment base sessions and, continued to provide telephone advice
session regularly on Friday mornings. Despite working in a reduced capacity due to funding cuts in the beginning of the financial year, ourAdvice
team worked hard to manage reducing poverty within our communities and raised living standard of our service users and their families.

In this financial year, changes in the benefit system brought in a huge impact on our service users’life. We provided information and support
for them to understand and adapt the changes in the new system and we helped them to access the services.

Key achievements in this financial year:
Advice team managed to secure around £435, 690 in benefits for our service users in this financial year.

• We assisted to increase quality of life and reduced poverty for
clients especially with disability/illness and succeeding in reducing
family poverty levels and raised child welfare level for clients.

• We improved our clients’ income by securing new or in
creased benefits, recovery of lost benefits and clearing of debts.

• We prevented clients from being homeless by providing
advice, information and assistance for service users housing
problems (rent arrears/debt).

• We assisted clients to either remain in their current
accommodation or access a suitable housing options from local
housing service by assisting them for housing application. We
achieved accommodation allocations for clients in priority from
local housing services.

• Through service users’ consultation meetings, we increased the awareness and information level of clients regarding the welfare
benefits system, the changes taking place, how to access the system and improving communications between the clients and statutory
agencies.

We organised 2 consultation meetings with the service users in this financial year:
1st Consultation Meeting held in June 2011 at Derman and 22 service user attended.
We gave information on recent changes of Housing and Council Tax Benefit, Child Benefit, Income Support, Single Parent benefit
and Employment and SupportAllowance.
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2nd Consultation Meeting held in December 2011 also at Derman and 11 service user attended to this meeting. Information was given
about the Pension Credit, State Pension system and the recent changes on the benefits and new age rules to qualify for these
benefits by our advice workers. In these meetings, we also discussed about Derman’s advice service, collected feedbacks, comments,
suggestions from the service users to improve our service.

Service Statistics for the 2011-12 financial year:

Service User’s Comment

“This service helped me in the most difficult period of my life. In that period, I was misguided, misinformed and treated unfairly.
Derman’s Advice Service defended my rights and appealed against the wrong decisions on my behalf, informed and guided me
properly throughout the appeal process. I would like to thank them for providing a very valuable service.
However, I think there is a gap in this service. Derman should bring new ways of delivering the service. Firstly, home visit can be
introduced to fill the forms, provide information and make the applications at users’home for people who are very ill. Secondly, there
is a need for increased advice hours.” Service User, Male / 50

Case Study

Ms X is 47 years old single parent who lives with her 20 year old daughter. She was asked to pay back £1,699 to HMRC as
overpayment which she had received as child benefit in 2010. When we checked all the documents about the case in detail, we
noticed that there was an official error. In those documents, there was a mistake in her daughter's leaving date from school.
Following this finding we challenged the Child Benefit Office’s claim of overpayment.

We asked the records of her daughter’s education period at her college and from Hackney Learning Trust to check the dates. When
we received the documents, we also noticed that they had stopped her child benefit even earlier let alone overpayment, which means
Child Benefit Office did owe some child benefit money to her.

So we asked HMRC to write off their claim of child benefit overpayment and pay the backdated child benefit money to her. As a
result of our work, Child Benefit Office withdraw their claim of overpayment and also paid £700 child benefit to the client, which she
was not even aware of it.

Our support brought a huge relief to the client for not to have to pay the unjust overpayment and regaining backdated child benefit.
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Türkçe Bölüm
GÖREVİMİZ VEAMACIMIZ

1991’den beri Kürt, Türk ve Kıbrıslı Türk toplumların hizmetindeyiz.
“Derman” kelimesi hem Kürtçe'de hem de Türkçe'de aynı anlama gelmektedir: güç, çözüm ve şifa.
Derman Kürt, Türk ve Kıbrıslı Türk toplumları içinde gelişmiş ve hala sağlam bir şekilde bu toplumlar içinde yer almaktadır. 1991 yılında
Hakney'de yerel mahalle doktorları ve Sağlık Müdürlüğü ortaklığı ile kurulmuştur.

Derman'ın var olma nedeni, Kürt ve Türk toplumlarının yaşam kalitesini önemli ölçüde yükseltmek ve bunun devamını sağlamak için
bütünlüğe dayalı sağlık ve sosyal bakım servislerini sunmaktır.

Derman:

• Profesyonelliği
Servislerimizi etkin, profesyonel ve özenli bir şekilde servis kullanıcılarına sunmayı,

• Kapsamlılığı
Öngördüğümüz, din, politik görüş ve etnik köken ayrımı gözetmeksizin servis verdiğimiz toplumlara ücretsiz hizmet vermeyi,

• Toplum tarafından yönlendirilmeyi ve toplum merkezli olmayı
Toplumların ihtiyaçlarını karşılayabilecek, kültürel olarak hassas ve dil yönüyle uygun, uyumlu servisler temin etmeyi hedefler.

EŞİTLİK VE FARKLILIK
Derman’ın var olma nedeni, Kürt ve Türk toplumlarının sağlığı ve mutluluğu için, Hackney’de ve parasal kaynağın sağlandığı Birleşik
Krallık’ın herhangi bir bölgesinde, toplumun ihtiyacını en iyi karşılayacak servisleri sağlamaktır. Sosyal adalet ilkelerini destekliyoruz ve
toplumlarımızın, hiçbir ayrılık gözetmeksizin, her bireyinin servislerimizden eşit ve en iyi şekilde yararlanması için çalışıyoruz.

Derman eşitlik ve farklılık ilkesine bağlıdır. Amacı bütün insanlara ve gruplara aynı biçimde saygılı, yakınlık göstererek ve profesyonelce
davranmaktır. Görevlerini, bu kurallar çerçevesinde yerine getirmek bütün çalışanların sorumluluğudur. Bütün bu kuralların etkili bir şekilde
uygulanıp uygulanmadığını ve bunun pratik yansımalarını denetlemek Derman yönetim kurulunun özel sorumluluğudur.

Bu fırsat eşitliği ilkesinin doğru uygulandığını gözlemlemek için Derman servisini kullanan, işe başvuran veya bizimle ortak iş yapan bütün
kuruluşlardan aşağıdaki bilgileri isteriz.

a) Başvuranın etnik / ırk kökenini
b) Cinsiyet ve yaşını
c) Engelli olup olmadığını
d) Cinsel tercihini

Derman bu kuralın uygulanırlığını ve etkisini izleyebilmek için servislerini kullanan ve işe başvuran herkesin bu bilgileri kendi isteğiyle
vermelerini teşvik eder. Bu bilgileri vermeyi red etmeniz servislerimizi kullanmanızı veya iş başvurunuzda sizinle ilgili kararı hiçbir şekilde
etkilemez.
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YÖNETİM KURULU BAŞKANINDAN
Geçen yıl Derman için önemli olaylarla dolu yoğun bir yıl oldu. İçinde bulunduğumuz ekonomik durum
servislerimizin devamı için gerekli finansal destekleri sağlamak için daha sıkı çalışmamızı gerektirdi. Fakat aynı
zamanda da önemli başarılarımızı kutlamak için bir çokta nedenimiz vardı.

Geçen yıla dönüp baktığımızda Derman’ın sağlık danışmanlığı, konuşma ile terapi , ruh sağlığını destekleme ve
geliştirme, sosyal haklar danışmanlığı ve şiddet gören kadınlara destek projesi gibi ana servislerini devam ettirdiğini
gördük. Bunu diğer kuruluşlarla yaptığımız ortak calışmalar sayesinde sağladık. Kürt ve Türk toplumlarının
ihtiyaçlarına uygun servisleri sağlamak için diğer kurum ve kuruluşlarla olan olumlu ilişkilerimizi geliştirmeye ve

ortaklaşa ihale başvuruları yapmaya devam edeceğiz.

Geçen Eylül ayında 20 inci kuruluş yılımızı 250 den fazla eski/yeni çalışanımız, yönetim kurulu üyeleri, değişik kuruluşlardan profesyoneller, servis
kullanıcılarımız ve daha birçok eski/yeni arkadaşımızın katıldığı eğlence ve nostalji dolu özel bir geceyle kutladık.Açılış konuşmalarında Derman’ın
20 yıl önce bir çalışan ile başlayan; bugün sağlık danışmanlığı, konuşma ile terapi, ruh sağlığını destekleme ve geliştirme ve sosyal haklar danışmanlığın
dan oluşan hizmetlerinin genişleyerek büyümesinin hikayesini dinledik. Gece boyunca hem ilk günlerin anılarını paylaştık hem de Derman
çalışanlarından oluşan Derman korosunun, diğer local müzisyenlerin, şarkıcıların ve dansçıların türküleri, şarkıları ve danslarıyla eğlendik.

Derman olarak TürkiyeAraştırmaları ve Kalkınma Merkezi tarafindan verilen Toplumsal Başarı Ödülünü almak bizim için bir övünç kaynağı oldu.
Hayır Kurumları dalında halkımızın bizi aday göstermesi; 20 yıldır Türk, Kürt ve Kıbrıslı Türk toplumlarına sunduğumuz hizmetlere bir teşekkür
olarak bu ödüle layık görülmemiz kutlama yapmak için bir başka nedendi.

Derman aynı zamanda PQASSO kalite belgesini almayı da başardı. PQASSO (Kalite Güven Sistemi) 3 üncü sektör olarak kabul edilen gönüllü
kuruluşlar için geliştirilmiş bir kalite standart belgesidir. PQASSO kalite belgesi gönüllü kuruluşlar sektörü içinde çok büyük bir öneme sahip olmakla
beraber finans kurumları arasında da geçerliliği olan bir belgedir. PQASSO’yu oluşturan 12 değişik kalite alanı için gerekli tüm şartları başarı ile
tamaladık. Final raporu bu 12 kalite alanından özellikle servis kullanıcı merkezli hizmet, paranın kullanımı, imkanların kullanımı ve denetleme &
değerlendirme alanlarında çok başarılı olduğumuzu gösterdi. PQASSO seviye 1 kalite belgesini almak Derman olarak verdiğimiz yüksek kaliteli
servislerin ve idari anlamda da başarılı bir şekilde yönetilen bir kurum olduğumuzun açık bir göstergesidir.

Çalışma ilkelerimizi tümüyle gözden geçirip güncelledik. Şimdi çevre ile ilgili yeni bir çalışma ilkemiz var; eşitlik ve farklılık çalışma ilkemizide
yeniledik.Ayrıca iş planımız üzerindeki çalışmalarımıza da devam ediyoruz. Dermanla ilgili-servis kullanıcıları / mali destek sağlayanlar-herkesi bu
sürece dahil edip Derman ve Derman’ın geleceği ile ilgili görüşlerini almaya özen gösterdik.Yeni gözden geçirilmiş bu iş planı, öncelik verilmesinde
hemfikir olunan alanlara daha fazla odaklanmamıza yardımcı olacaktır. Tabii bu arada ana servislerimizi vermeye devam edecegiz.

Önümüzdeki yıl içinde yapacağımız çalışmalardan bazıları aşağıda:
• İnternet sitemizi geliştirmek ve yenilemek
• Derman servislerini tanıtan bir DVD hazırlamak
• İslington bölgesinde sigarayı bırakma servisini başlatmak
• Yaşlılar için deneme amaçlı gönüllülük projesini başlatmak

Özverili bir şekilde çok çalışarak topluma yüksek derecede kaliteli hizmetler sunan derman çalışanları olmadan geçen yıl ki bütün bu başarılara
ulaşamazdık. Bu vesileyle bütün Derman çalışanlarına çok teşekkür ediyorum.

Ayrıca bizim yeterliliğimize güvenerek servislerimizin devamlılığı için sağladıkları mali yardımlarından dolayı finans kurumlarına da minnattarız.

Yönetim kurulu üyelerine de yıl boyunca gösterdikleri destek ve bağlılık için teşekkür etmek istiyorum.

Önümüzdeki yıl da bir toplum kuruluşu olarak Derman’ın başarılarını kutlamak üzere yönetim kurulundaki görevime büyük bir zevkle devam
edeceğim.

Catriona Scott, Yönetim Kurulu Başkanı
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GENELMÜDÜRÜN RAPORU
Bu yıl Kürt, Türk ve Kıbrıslı Türk toplumlarına hizmet veren Derman’ın kuruluşunun 20. yılını kutladık. Biz bu
başarıyı, kararlı Derman yöneticilerimiz ve fedakar çalışma ekibimizin sunduğu sağlık danışmanlığı, konuşma ile
terapi, ruh sağlığı destek, sosyal haklar danışmanlığı ve şiddete karşı yardım hizmetlerimizle sağladık. Bu başarımızı
kutlamak için Eylül 2011’de gerçekleştirdiğimiz etkinliğe eski ve yeni tüm Derman çalışanları, yöneticileri ve servis
kullanıcıları olmak üzere yaklaşık 250 kişi katıldı. Katılanların çoğu toplum için böylesi etkili hizmetlerin
gelişmesinde rol aldıkları için gurur duyduklarını dile getirdiler.

Derman Kürt, Türk ve Kıbrıslı Türk toplumlarının ihtiyaçlarına yanıt veren ve son yirmi yıl içinde gelişip büyüyen yegane toplum kuruluşudur.
Derman 1991’de kurulduğundan bu yana uzun yıllar özverili çalışmalarıyla büyük bir itibar kazanmıştır.

Sağlık servislerinden, sosyal haklardan ve kamu hizmetlerinden kesintilerin olduğu bir döneme girdik. Böylesi zor koşullarda Derman 2011-12 mali
yılında mevcut temel servislerini pekiştirmeyi başardı.Ayrıca da itibarını daha da yükselterek diğer kuruluşlarla ortak çalışmalarını güçlendirdi.

Bu yıl ki başarılarımız şunlardır:

Stratejik çalışma:
Kamu harcamalarındaki kesintiler ve Sağlık ve Sosyal Yardımlar alanındaki reformlar nedeniyle bazı zorluklarla karşılaştık. Bunlara yanıt
bulabilmek için stratejik planlarımıza zaman ayırdık. Bunun sonucu olarak aşağıdaki noktalara odaklandık:

• Diğer gönüllü toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapmak için düzenli görüşmelerde bulunarak, toplum danışmanlığı ve bakıcılara yönelik hizmet
vermek için ortak ihalelere katıldık.

• Hackney Belediyesi Tetkik Kurulu tarafından Türk ve Kürt toplumlarında ruh sağlığı ve sigara kullanılmasıyla ilgili sunum yapmak için davet
edildik.Ayrıca bu Tetkik Kurulu toplum ruh sağlığı hizmetleri hakkında Derman çalışanlarının ve servis kullanıcılarının görüşlerini almak
üzere Derman’ı ziyaret etti.

• Derman İş Planını güncelleştirmek için yönetim kurulu, çalışanlar ve servis kullanıcılarıyla bir dizi toplantılar düzenledik.Ayrıca Derman’ın
çalışmalarını yakından tanıyan sağlık çalışanlarıyla bir anket yaptık. Derman hizmetleriyle ilgili görüşleri sorulduğunda, profesyonellerin
%95’i memnun olduklarını belirtti.

• Çalışma ilkelerimizi güncelleştirmek ve PQASSO kalite belgesini elde etmek için yoğun çalışmalarda bulunduk.

Servislerimiz:
Sağlık Danışmanlığı servisimiz çok yüksek bir taleple devam etti ve toplam 3,312 kişiye 8,191 kez hizmet verildi.

Konuşma ile Terapi servisi 312 kisiye hizmet vererek yoğun bir yıl geçirdi ve toplam 3,514 terapi seansı sağladı.

Ruh Sağlığı Destekleme ve Geliştirme servisi ruhsal problemleri olan kişilerin ihtiyaçlarını çözmeye yönelik olan bu hizmetimiz toplam 1,306
seans sundu.

Sosyal Haklar Danışmanlığı servisi 533 kişiye hizmet vererek başarılı bir yıl geçirdi ve toplam £435,690 devlet yardımı sağladı.

Şiddete Karşı Yardım ve Destek projesi başarılı bir yılı geride bıraktı ve toplam 160 kadın bu hizmetten faydalandı.

Son olarak da Yönetim Kurulu üyelerini, tüm Derman elemanlarını özverili çalışmalarından dolayı ve servis kullanıcılarına da gösterdikleri
destekten dolayı teşekkür ediyorum.Ayrıca bize güvenerek mali destek vermeye devam eden finans kurumlarına da teşekkürlerimi iletiyorum.

Derman’a yeni dönemde de hizmet vermek dileğiyle!
Nursel Taş, Genel Müdür
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SERVİS RAPORLARI
RUH SAĞLIĞI SERVİSLERİ

Derman’ın Ruh Sağlığı Servisleri Hackney’de yaşayan Türk, Kürt, ve Kıbrıslı Türk göçmen ve mültecilere konuşma ile terapi ve ruh sağlığı
destek ve geliştirme servisleri sunmaktadır.
Ekip olarak öncellikle hedeflerimiz şunlardır:

• Ruh sağlığı sorunlarına gösterilen ön yargıyı ve ayrımcılığı azaltmak,
• Ruh sağlığı sorunu yaşayan kişilere hayatlarını daha iyi sürdürmeleri

için beceriler kazandırmak,
• Kişileri dil sorununa rağmen kendileri için en uygun servisler

konusunda bilgilendirilmek ve bu servislere ulaşabilmelerini sağlamak,
• Kişileri içindeki yaşadıkları toplumdaki sorumluluklarını

üstlenebilmeleri için desteklemek,
• Sağlık servisi sunan diğer kurumlarla çalışmak.

Tüm dünyayı içine alan ekonomik krizin yansıması olarak danışanlarımızdaki
endişe sorunlarında bir artış gözlemledik. Bu da Derman servislerinin kendi içindeki işbirliğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.
Ruh Sağlığı Servislerimizin başarısı terapist ve ruh sağlığı destekleme ve geliştirme görevlisi olarak çalışan ekip
elemanlarımız büyük bir özveriyle sürdürdükleri çalışmalar sayesindedir.

KONUŞMAİLE TERAPİ SERVİSİ
2011-2012 mali yılının ilk üç ayında servisimize yönlendirilen yeni havaleleri geri çevirmek zorunda kaldık. Bunun sebebi bekleme
listelerindeki kişilerin sayısındaki artıştı. Depresyon, endişe bozuklukları, ilişki problemleri, travma, kayıp, yas tutma, yalnızlık, ve kimlik
sorunları en çok çalıştığımız konulardır. Bu konular birbirleriyle yakından ilintili olduklarından kişiler servisimize genelde birden çok sorunla
havale edilmektedirler.

Konuşma ile terapi servisimiz British Association for Counselling and Psychotherapy’nin ( Britanya Psikoterapi Kurumu) üyesi olup onun
belirlediği meslek ahlakı, gizlilik ilkesi çerçevesinde çalışmaktadır.

2011-2012 mali yılında yaptığımız çalışmalardan örnekler
• Servisimize 312 kişi havale edildi.
• Kadın danışanlarımızın sayısı (232 kişi) erkek danışanlarımızın sayısından (80 kişi) fazlaydı.
• Her hafta ortalama 80 seans konuşma ile terapi sunduk.
• Yıl boyunca öngörüşmeler de dahil olmak üzere toplam 3,514 seans yapıldı. Bunun 3,278 seansı bireysel, 236 seansı da grup terapi

olarak sunuldu.
• Kumar sorunuyla bize başvuru yapan 14 kişiye 108 seans bireysel terapi verildi. Bu seanslar GamCare’in mali desteğiyle gerçekleşti.

Çalışmalarımızdan bir Örnek
Bay X 38 yaşında, evli, iki çocuklu ve işsiz.
Bay X son derece kaygılı ve öfkeliydi. Bu da eşi ve diğer insanlarla ilişkilerini bozuyordu. En büyük problemi bir türlü kurtulamadığı depresyonu ve
intihar düşünceleriydi.
Bay X konuşma ile terapi servisimize mahalle doktoru tarafından yönlendirildi ve kendisine 12 hafta boyunca bire bir terapi verildi.
Bay X konuşma ile terapiye ilk başladığında hayatının yaşamaya değer olmadığını söylemişti. Sorunlarıyla başedemiyordu. Öfkesini dindirmek ve
çalışmak istiyordu.Ailesine daha iyi bir yaşam sağlamak ve kendine güvenini yeniden kazanmak istiyordu.
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Konuşma ile terapi seansları boyunca iş aramasının önündeki engellere bakıldı. Seanslar ilerledikçe, bay X iş aramak icin cesaret kazandı. Kendine
güveni arttı ve geleceğe umutla bakmaya başladı. Öfkesini daha iyi kontrol etmeye başardı ve eşiyle ilişkisi düzeldi.
Seansların bitimine doğru da yarım zamanlı bir iş buldu.

Servis Kullanıcı Yorumları

“Grup terapisi beni birçok alanda müthiş bir şekilde destekledi. Önceden insanların arasına giremez, girsem de konuşamazdım;
heyecanlanır, panik yapar, oradan kaçmak isterdim. Grup terapisi sayesinde insanlarla iletişim kurmaya başladım. Vücudumdaki
gerginlikler bile azaldı.” Service Kullanıcı, Erkek / 48

“Terapi sayesinde kendimi sevmeyi, haksızlıklar karşısında sessiz kalmamayı öğrendim. Özgüvenim arttı… Henüz tam anlamıyla
iyileştim diyemem, önümde daha çok yol varmış gibi geliyor. Ama terapi sayesinde ayakta durup önümdeki yolu daha net
görebiliyorum… En önemlisi başıma gelen en büyük zorluklarla bile mücadele etmem gerektiğini öğrendim.”

Service Kullanıcı, Kadın / 26

Çalışmalarımızdan bir Örnek
Ms X, iki çocuğuyla yalnız yaşayan bir annedir.Yalnız anne olmanın güçlüklerine bir de ekonomik ve sağlık problemleri eklenince depresyona
girdi. Bu zor süreçte yardıma ihtiyacı olduğunu hissetti ve Derman’ın Ruh Sağlığını Destekleme ve Geliştirme servisine sevk edildi.
İlk görüşmede bayan X ile beraber bir destek planı yapıldı. Bu planda ayrıntılı bir şekilde bayan X’in duygusal, fiziksel ve ekonomik
problemleri belirlendi; çözüm yolları araştırıldı.
Ev ve işsizlik yardımlarındaki düzensiz ödemeler X’de kaygı yaratmaktaydı. Sağlık problemleri özellikle bel ağrısı gündelik işlerini yapmasını
ve çocuklarına bakmasını zorlaştırmaktaydı.
Aşırı yorgunluk ve stress altında olması sebebiyle çabuk sinirleniyor sonra da bundan pişmanlık duyuyordu.

RUH SAĞLIĞINI DESTEKLEME VE GELİŞTİRME SERVİSİ
Bu servisimiz bütçelerindeki %10’luk kesintiye rağmen özveriyle çalışmalarını sürdürdü.
Danışanlarımızın ev, iş, sağlık ve eğitimle ilgili birçok sorusuna çözüm üretmeye devam etti.
Servisimiz danışanlarımızın ihtiyaçlarının belirlenmesinde ve sorunların kalıcı hale
dönüşmesinin engellenmesinde çok önemli bir rol oynamaktadır.

2011-2012 mali yılında yaptığımız çalışmalardan örnekler
• Farklı mahalle doktorlarında 698 bireysel destek seansı verildi.
• 440 saatten fazla telefon desteği sağlandı.
• 168 seansta başka sağlık profesyonelleriyle çalıştık. Bu tarz ortak çalışmalar danışan

için en uygun desteğin bellirlenmesi için çok önemlidir.
• Toplumumuzda yaygın olan sorunların sebeplerini, beraberlerinde getirdikleri

riskleri ve koruyucu önlemleri içeren aylık bilgilendirme toplantıları düzenledik. Bu
toplantıların temel amacı kişilerin kendine güvenlerini artırmak ve yaşama daha aktif
bir şekilde katılmalarına yardımcı olmaktır.

• Eylül – Kasım 2011 arası 7 hafta süren bir yürüyüş grubu düzenlendik.
• Thames Reach’le ortak bir çalışma çerçevesinde danışanlarımızı iki kez Britanya

Müzesi’ne götürdük.
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Bayan X ile 6 ay boyunca iki haftada bir düzenli görüşmeler yapıldı. 2013 yılından itibaren değişecek sosyal haklar sistemi kendisine anlatıldı.
Ev ve işsizlik yardımı ödemelerindeki problemlerin çözümü için yol gösterildi. Gündelik sorunlarını (hastaneden randevu almak, gelen
mektupları okumak gibi) kendi başına çözebilmesi için beceriler kazanmasına yardım edildi.

Bayan X bel ağrısı için fizikterapiye başladı. Spor yapmanın yararlı olduğu görünce yüzme kurslarına yazıldı.
Kendini değerlendirmesindeki yargılayıcı ve acımasız tavrının farkına vardı ve kendine karşı daha hoşgörülü olmaya başladı. İngilizce kursuna
düzenli devam etmeye ve mahalle doktorundan randevularını kendisi almaya başladı. Bizim servisimizden aldığı yardımların hayatını nasıl
değiştirdiği konusundaki yorumu şudur: “Kendimi artık değerli hissediyorum.”

Servis Kullanıcı Yorumu
“Derman’a havale edilmeden önce birçok sorunum vardı ve kendimi karanlıkta kaybolmuş gibi hissediyordum. Derman’ın Ruh Sağlığını
Destekleme Servisi’nden aldığım yardım ve destekler sayesinde hala hayatta olduğumu söylemek hiç de abartma olmaz. Benim için büyük bir
endişe kaynağı olan resmi makamlarla yazışmalarıma yardımcı oldular. Derman benim için geleceğe ümitle bakabilmek demek. Onlara ne
kadar teşekkür etsem azdır.” Servis Kullanıcı, Erkek / 47

SAĞLIK DANIŞMANLIĞI SERVİSİ
Sağlık Danışmanlığı Servisi, Hackney’de yaşayan Kürt, Türk ve Kıbrıslı Türklere temel sağlık servislerinden yararlanabilmeleri için
danışmanlıkve tercümanlıkhizmeti sağlar.SağlıkDanışmanlığıServisimahalledoktorlarındakayıtlıhastalaraveonlarınbakıcılarınahizmetverir.

Bu yıl da servisimize talep her yıl olduğu gibi yoğundu. Ekonomik kriz, sosyal yardım sistemindeki
değişiklikler, servislerin azaltılması gibi faktörler toplumlarımızın ruh ve fizik sağlığını kötü etkiledi.
Bizimistatistiklerimizegörebuservisimizikullananlarındoktorlaragelmelerinenedenolanyaygınşikayet
ve hastalıklar aşağıda sıralanmıştır.

• Depresyon, Ruhsal Problemler
• Şeker ve Kolesterol
• Kadın Sağlığı
• BelAğrısı ve VücutAğrıları
• Mide ve Bağırsak Problemleri
• SoğukAlgınlığı, Enfeksiyon
•Astım ve Cilt Rahatsızlıkları
• Yüksek Tansiyon, Kalp Rahatsızlıkları
• Başağrısı
• Obezite (fazla kilo problemleri)

2011-2012 mali yılında yaptığımız çalışmalardan örnekler
• Sağlık danışmanlığı Servisi bu yıl toplam 3,312 kişiye servis sağlamış ve 8,191 başvuruya cevap vermiştir.
Kadın ve erkek dağılımı
Kadın: 5,492 kişi
Erkek: 2,699 kişi

• Servisimizi 13 farklı mahalle doktoru ve sağlık merkezinden düzenli olarak sürdürdük.
• Tavistock’la ortaklaşa bir sağlık destek grubu yaptık.
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Çalışmalarımızdan bir Örnek

Bayan X 68 yaşında, Türk bir kadın, İngilizce konuşamıyor ve okuma yazması yok. Şeker hastalığı var.
X ile sağlık danışmanı ilk çalışmaya başladığında, doktoru aldığı ilaçların şeker hastalığını kontrol etmeye yeterli olmadığını düşünüyor ve ilaç
yerine insulin iğnesi başlatmayı öneriyordu. X’i hemşireye havale etmiş ve insulin iğnesini nasıl kullanacağını öğretmesini istemişti. Hemşire
doktorun havalesi üzerine bayan X’ın evine gelmiş fakat tercüman olmadığı için konuşamamışlardı. Konuşabilseler bayan X hemşireye bir kez
kendisi gibi şeker hastası olan kız kardeşinin insulin iğnesini kullandığını ve buna reaksiyon gösterip daha kötü olduğunu söyleyecekti.
Doktor bayan X’e başka birinin ilacını kullanmanın riskleri anlattı.
Bu bilgiler ışığında sağlık danışmanı X'e bir randevu verdi ve onun hayat koşullarını ve hastalığını idare etmede karşılaştığı güçlükleri
anlamak üzere bir görüşme yaptı.
Bu görüşmeden çıkan önemli sonuçlar:

* İlaçlarını olması gerektiği gibi doğru biçimde düzenli almıyordu.
* Bayan X İngilizce bilmediği ve okuma yazması olmadığı için reçetesini ve ilaçların üzerindeki kullanım

bilgilerini bilmiyordu ve çevresinde bu konuda ona yardım edecek kimse yoktu.
* Şeker hastalığı ve ilaçları konusunda bilgisi sınırlıydı.
Görüşme sonrası sağlık danışmanının yaptığı çalışmalar:
* Görüşmenin sonuçlarını doktora iletti.
* Bayan X’in doktoru ve hemşiresine X’in reçetesinin eczaneye gönderilerek, haftalık ilaç kutusu ısmarlanmasını

önerdi ve bu öneri kabul edildi.
* Eczane’yle ilişkiye geçerek bayan X’in reçetesinin otomatik sisteme dahil edilmesini sağladı ve bu sayede

ilaçlarını yazdırmak için doktora gitmesine gerek kalmadı.
Verdiğimiz servisin olumu sonuçları:
* Doğru tedavi için doğru teşhis yapıldı.
* Bayan X ilaçlarını düzenli almaya başladı.
* 4 hafta sonrasında yapılan kan test sonuçları kan şekerinin olması gereken seviyeye düştüğünü gösterdi

dolayısıyla insulin iğnesine başlamasına gerek kalmadı. Sağlığı çok daha iyileşti.
* Hastalığı ve ilaçları hakkında bilgisi arttı.
Sağlık hizmetlerinden daha iyi yararlanır hale geldi.

Servis Kullanıcı Yorumları

“Bu servis çok gerekli. Bir sürü insan İngilizce konuşamıyor. Bizi telefona bağlıyorlar fakat telefondaki tercüman bizi anlamıyor. Derman’ın Sağlık
Danışmanı hem tercümanlık yapıyor hem de bilgi veriyor, her zaman destekliyor. Kendisine anlattığımızda bizi anlıyor ve doktora
anlatıyor. Biz doktor ve sağlık danışmanı ile birlikte yüz yüze görüşmek istiyoruz.” Servis Kullanıcı, Erkek / 57

“Mahalle doktorumla (GP) görüşmelerimde sağlık danışmanının büyük yardımlarını görüyorum.Benim rahatsızlıklarımı onun sayesinde
doktoruma detaylı anlatabiliyorum.Her şey için teşekkürler.” Servis Kullanıcı, Erkek / 50

“Sağlık Danışmanlığı Servisi bu hasta grubunun karmaşık fiziksel ve ruhsal sorunlarının doğru bir şekilde teşhis ve tedavisinde çok önemli bir
yere sahip. Bu telefonda tercümanlık servisleri kullanılarak yeterli derecede sağlanamaz. Sağlık danışmanlığı servisinin devamı hatta seansların
artırılması kronik hastalıklar ve ruhsal sorunların çözümüne katkı sağlar. Derman’daki Sosyal Haklar Danışmanlığı Servisinin
varlığı da hastalar için zamanın iyi bir şekilde kullanılması bakımındam çok önemli.”

Mahalle Doktoru, Well Street Surgery
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ŞİDDET GÖREN KADINLARADESTEK PROJESİ
Aile içi şiddet destek ve danışmanlık hizmetinin amacı Hakney Belediyesi sınırları içinde yaşayan aile içi şiddete, zorla evlendirilme ve namus
temelli şiddete maruz kalmış Kürt, Türk ve Kıbrıslı kadınların kendilerini güçlendirerek, şiddetten bağımsız bir yaşam kurmalarına destek
olmaktır.

Servisimiz, şiddet gören kadınların kültürel ihtiyaç ve gereksinimleri temel alınarak oluşturulmuştur. Bu bağlamda:
• Kendi dillerinde danışmanlık ve bilgi sağlayarak mevcut servisleri kullanmalarına,
• Hakları ve seçenekleri üzerine bilgilendirerek kendileri için en güvenli seçimi yapmalarına,
• Bilgiye dayalı kararlar almalarına olanak sağlayarak güvenli ve sağlıklı bir hayat kurmalarına
destek oluyoruz.

Şiddete uğrayan kadınlara destek sağlarken diğer benzer kurum ve toplum merkezleriyleriyle ortak kullanılan risk değerlendirme ve sevk
protokolunu kullanarak çalışıyoruz ve bu kurumlarla ortak deneyimlerimizi paylaşıyoruz.

Sunduğumuz servisler
• Bire bir danışmanlık ve pratik destek sağlamak
• Grup çalışmaları yapmak,
• Toplum içinde, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık artırma toplantıları düzenlemek.

2011-2012 mali yılında yaptığımız çalışmalardan örnekler
• Ev-içi şiddet danışmanlık ve destek servisi bu mali yılda hedeflerinin çok üzerine çıkarak toplam 160 kadına destek sağladık.
• 8 haftalık süreler dahilinde 2 grup çalışması gerçekleştirdik - toplam 160 kadın bu çalışmalara katıldı.
• 5 bilgilendirme toplantısı düzenledik.
• Bu yıl da şiddete uğrayan kadınlara destek veren kurum ve kişilerle ortak çalışmaları geliştirme gayretimizi sürdürdük.

2011 - 2012 mali yılı servis istatistikleri
• Bire bir destek servisi: 65 kadın servisimizden destek aldı.
• 2 Grup çalışması yaptık: Toplam 22 seans çalışma yaptık.
• 5 Bilgilendirme toplantısı düzenledik: Toplam 73 kadın bu toplantılara katıldı.

Geçtiğimiz yıl toplam 160 kadın verdiğimiz bire bir destek, düzenlediğimiz grup çalışmaları ya da bilgilendirme toplantıları aracılığıyla bu
servisimizden yararlanmıştır.

Çalışmalarımızdan bir örnek

Bayan X 30 yaşında ve üç çocuklu bir kadın. Evlendikten hemen sonra şiddet görmeye başlamış ve yaklaşık 10 yıldır eşinden
şiddet görüyordu.

X’in servisimize başvurması sonucu verdiğimiz destekler ve çalışmamızın olumlu sonuçları:
• Risk değerlendirmesi / acil ve uzun dönemli çalışma güvenlik planlaması yaptık.
• Yüksek risk taşıması sebebiyle ilgili bölge risk kuruluna havale ettik.
• Çocukların korunması için Sosyal Servis’le ortak çalısmalar yaptık.
• Bayan X ve çocuklarının sığınma evine taşınmasına destek olduk.
• Yeni bir eve çıkabilmesi ve ev başvurularının yapılmasında danışmanlık ve pratik destek sağladık.

Verdiğimiz destekler sonucu bayan X şimdi belediyenin sağladığı evinde çocuklarıyla beraber güvenli bir hayat sürdürmektedir.
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Servis Kullanıcı Yorumları

“Benimle aynı sıkıntıları paylaşan kadınlarla deneyimlerimi paylaşmak bana çok iyi geldi.”
“Yeni arkadaşlar edindim ve problemlerimin azaldığını hissettim.”
“Birçok konuda yeni şeyler öğrendim.”
“Derman’ın desteği olmadan bana şiddet uygulayan eşimi bırakmaya cesaret edemezdim.”

SOSYALHAKLAR DANIŞMANLIĞI SERVİSİ
Sosyal Haklar Danışmanlığı servisi olarak başarılı bir yılı daha tamamlamış bulunuyoruz. Hackney bölgesinde yaşayan, Kürt,Türk ve Kıbrıslı
Türk toplumlar için önemli ve her zaman ihtiyaç duyulan bir servis sunmaktayız. Sosyal Haklar Danışmanlığı servisimiz profesyonel,
bağımsız ve ücretsizdir.

Sosyal haklar danışmanlığı servisimizin temel amacı bu ülkedeki sosyal haklar
alanında bilgilendirme, yönlendirme, yol gösterme ve pratik yardımlarda bulunarak
servis kullanıcılarının ekonomik ve sosyal yaşam standardının iyileşmesine katkıda
bulunmaktır.

Sosyal Haklar Danışmanlığı, yardım formlarının doldurulması, ev başvuraları,
evsizlik, borçlanma konularında ve mektupların tercümesi ve randevuların takibi
gibi konularda pratik destekler sağlar.

Bu mali yılda, devlet ve belediye yardımlarında yapılan ve yapılması planlanan
değişiklikler toplumlarımızı çok etkiledi. Kürt, Türk, Kıbrıslı Türk toplumlarına
hizmet sunan kurumumuz, kişilerin sosyal yardım formlarının doldurulmasına,
mektuplarının okunmasına ve yazılmasına, telefon görüşmelerinin yapılmasına

yardımcı olmaktadır. Bu ülkedeki kurumlarla çıkan sorunların çözülmesi için de yardımcı olmakta ve yol göstermekteyiz.

Acil sorunlara, aynı gün veya ertesi güne randevu vererek, servis kullanıcılarına daha erken yardımcı olmaya çalıştık. Tabii yapılan kesintiler
nedeniyle bu servisimizde kısıntı yapmak zorunda kaldık.

2011-2012 mali yılında yaptığımız çalışmalardan örnekler
Bu mali yıl içinde, sunduğumuz servis aracılığıyla servis kullanıcılarımızın hakları olan toplam 435,690 pound devlet yardımını almalarını
sağladık.

• Servis kulanıcılarının almakta oldukları yardımların devamının sağlanmasına, mümkünse artırılmasına ve kaybedilmiş yardımları geri
almalarına destek sağladık. Uygun/olanaklı durumlarda da borçlarının silinmesine yardım ettik.

• Servis kullanıcıların oturdukları belediye veya şirket evlerindeki ev kirası borçlarının veya fazla ödemelerden dolayı oluşan borç
problemlerinin çözülmesine aracı olduk. Evsiz kalma riskini kaldırmak için de bilgilendirme çalışmaları yaptık ve gerekli destekleri
sağladık.

• Servis kullanıcılarının oturdukları evde sorunsuz kalmalarına veya kendi koşullarına uygun başka eve transfer başvuruları
yapmalarına yardımcı olduk. Evsiz durumda olanlar için başvurular yaptık.

• Servis kullanıcılarının hakkı olan devlet ve belediye yardımlarını almalarını sağlayarak, kendilerinin ve ailelerinin yaşam
standarlarının yükselmesine, iyileşmesine ve yoksulluğun azalmasına katkıda bulunduk.
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• Servis kullanıcılarla toplantılar yaparak, devlet ve belediye yardımlarında yapılan veya yapılması planlanan değişiklikler hakkında
bilgi verdık. Sosyal Haklar Danışmanlığı servisinin daha iyi olabilmesi için her yıl olduğu gibi servisimizi kullananların görüşlerine
başvurduk.

Bu mali yıl içinde 2 bilgilendirme ve servisimizi değerlendirme toplantısı yaptık.
• İlk toplantımız Haziran 2011 tarihinde Derman ofisinde 22 servis kullanıcının katılımıyla yaptık.Bu toplantıda ev kirası, belediye

vergisi, çocuk yardımı, gelir yardımı, tek ebeveyn yardımı ve benzeri yardımlardaki son değişiklikler konularında bilgi verdik.
• İkinci toplantımız Aralık 2011 tarihinde yine Derman da yaptık ve bu toplantıya servisimizi kullanan 11 kişi katıldı. Emeklilik

kredisi ve devlet emekliliği sistemleri üzerine bilgi verdik. Her iki toplantıda da servisimizin gelişimi ve daha kaliteli bir servis için
servis kullanıcılarının görüş ve önerilerini de topladık.

2011 - 2012 mali yılı servis istatistikleri
Yüzyüze görüşme sayısı................................................1,203
Telefon servisi kullanımı ..................................................965
Toplam.............................................................................2,168

Başvuru nedenlerine göre rakamlar
Yardımlarla ilgili başvurular...........................................45%
Engelilerin başvuruları ....................................................27%
Evle ilgili başvurular..........................................................9%
Borçlarla ilgili başvurular..................................................3%
Diğerleri ............................................................................16%

Çalışmalarımızdan bir örnek

Servis kullanıcısı bayan X 47 yaşında ve yirmi yaşındaki kızıyla birlikte yaşıyor. Çocuk Yardımı Ofisi 2010 yılındaki hesaplarına
dayandırarak bayan X’den £1,699 pound çocuk yardımı fazladan ödendi diyerek geri ödemesini istedi. Çıkartılan bu borçla ilgili belgeleri
incelediğimizde, Çocuk Yardımı Ofisi’nin Bayan X’in kızının okulu bıraktığı tarihi yanlış hesapladıklarını gördük. Bir diğer yanlışları da
çocuk yardımı ödemesini okuldan ayrılmadan önce durdurmalarıydı. Bu duruma göre aslında Çocuk Yardımı veren bölümün bayan X’e
birkaç aylık borcu olduğunu tesbit ettik. Çocuğun okulundan ve Hackney Eğitim Kurumu’ndan aldığımız mektuplarla, ilgili bölümün
yanlışlarını kanıtladık. Bu çalışmamızın sonucunda hem bayan X’den geri istenen £1,699 poundu sildirdik hem de geçmişte ödenmemiş
olan £700 pound civarındaki çocuk parası yardımını bayan X’e ödemelerini sağladık. .

Servis Kullanıcı Yorumu

“Bu servis bana en sıkıntılı dönemimde çok yardımcı oldu. Bana yapılan haksızlıklara, yanlış anlaşılmalara ve yanlış bilgilendirmelere
karşı benim haklarımı savundu. Benim adıma çeşitli yasal itirazlarda bulundu. Beni doğru bir şekilde bilgilendirip yönlendirdi.
Formlarımı doldurdu, evraklarımı benim adıma düzenleyip gerekli başvuları yaptı. Çok gerekli bir servis olarak kendilerine teşekkür
ederim.

Bu servisin çalışmalarında daha farklı yenilikler olabilir. Öncelikle evler ziyaret edilebilir. Bazı ağır durumdaki hastalar için ev
ziyareti yapılıp bazı formlar, başvurular, bilgilendirmeler bizzat evlerde yapılabilir. Ayrıca bu servise ayrılan çalışma saatleri
artırılmalıdır.”

Servis Kullanıcı, Erkek / 50
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WE PROVIDE OUR SERVICES FROM THE FOLLOWING SURGERIES AND CLINICS
SERVİS VERDİĞİMİZ YERLER

The Lawson Practice Health Advocacy, Councelling, DV

London Fields Medical Centre Health Advocacy

Kingsmead Healthcare Health Advocacy

The Riverside Practice Health Advocacy

The Cedar Practice Health Advocacy

The Heron Practice Health Advocacy

The Lea Surgery Health Advocacy

The Sorsby and Wick Health Centre Health Advocacy

St. Leonard's Hospital, Physiotherapy Department Health Advocacy

Lower Clapton Health Centre Health Advocacy, Counselling

Barton House Group Practice Health Advocacy, Counselling

Healy Medical Centre Health Advocacy, Counselling

The Hoxton Surgery Health Advocacy, Counselling

Well Street Surgery Health Advocacy, Counselling, Advice

Somerford Grove Health Centre Counselling, Health Advocacy

Sandringham Practice Counselling

Elsdale Street Surgery Counselling

Woodberry Down Children’s Centre Counselling (until Sep 2011)

Linden Children’s Centre Counselling, DV, Advice (until Sep 2011)

Shoreditch Spa Counselling

Family Mosaic Counselling

Ann Taylor Children’s Centre Advice (until Dec 2011)

Homerton University Hospital, PALS Health Shop Advice

Latimer Health Centre Health Advocacy, Mental Health Outreach and Support

The Nightingale Practice H. Advocacy, M. Health Outreach and Support, Advice

John Scott Health Centre Counselling, Mental Health Outreach and Support

Shoreditch Park Surgery H.Advocacy, Counselling, M. Health Outreach and Support,Advice

Queensbridge Group Practice H.Advocacy, Counselling, M. Health Outreach and Support

HACKNEY
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DERMAN - FOR THE WELL-BEING OF THE KURDISH & TURKISH COMMUNITIES
SUMMARISED STATEMENT OF FINANCIAL ACTIVITIES

FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2012

Incoming resources from generating funds
Voluntary income - 60,000 - 60,000 46,000
Activities for generating funds 3,357 - - 3,357 -
Investment income 312 - - 312 205

Incoming resources from charitable activities 416,119 - - 416,119 552,435

Total Incoming Resources 419,788 60,000 - 479,788 598,640

Resources Expended
Costs of generating voluntary income 18,508 - - 18,508 16,045
Charitable activities 351,288 67,578 - 418,866 564,481
Governance costs 17,252 - - 17,252 21,403

Total Resources Expended 387,048 67,578 - 454,626 601,929

Net Incoming / (Outgoing) Resources
before Transfers 32,740 (7,578) - 25,162 (3,289)

Transfer between funds (20,000) - 20,000 - -

Net Income 12,740 (7,578) 20,000 25,162 (3,289)

Reconciliation of Funds
Total funds brought forward at 1 April 2011 114,806 14,154 - 128,960 132,249

Total funds carried forward at
31 March 2012 127,546 6,576 20,000 154,122 128,960

The company made no recognised gains or losses, other than those reported in the income and expenditure account.

Alison Ward Accountants
Chartered Certified Accountants and Statutory Auditors
Bank Chambers
188 Queens Road
Buckhurst Hill
Essex IG9 5B

Unrestricted Restricted Designated Total Total
Funds Funds Funds 2012 2011

Incoming resources £ £ £ £ £

st
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DERMAN - FOR THE WELL-BEING OF THE KURDISH & TURKISH COMMUNITIES
(Company registered number: 02910220)

SUMMARISED BALANCE SHEET AT 31 MARCH 2012

These summarised accounts have been extracted from the full financial statements of Derman – for the well-being of the Kurdish & Turkish
Communities for the year ended 31st March 2012 and they may not contain sufficient information to allow for a full understanding of the
financial affairs of the charity.

For further information, copies of the full financial statements can be obtained from Derman – for the well-being of the Kurdish & Turkish
Communities, The Basement, 66 New North Road, London N1 6TG, Tel: 020 7613 5944.

The full financial statements were approved by the Trustees on 2nd July 2012 and have been submitted to the Charity Commission and the
Registrar of Companies.

Signed on behalf of the Trustees

CATRIONA SCOTT (CHAIR)
2 July 2012

FIXED ASSETS
Tangible assets 2,970 3,960

CURRENT ASSETS
Debtors 46,526 40,520
Cash at bank and in hand 118,069 119,073

164,595 159,593

CREDITORS: amounts falling due
within one year 13,443 34,593

NET CURRENT ASSETS 151,152 125,000

NET ASSETS 154,122 128,960

RESERVES
Unrestricted funds 127,546 114,806
Designated funds 20,000 -
Restricted funds 6,576 14,154

154,122 128,960

2012 2011
£ £ £

st

nd
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LIST OF OUR FUNDERS (April 2011 – March 2012)
MALİ KATKIDA BULUNANLAR

DERMAN would like to thank all our funders for their ongoing support of the organization.

• City & Hackney tPCT
• Homerton University Hospital NHS Foundation Trust
• London Borough of Hackney
• HIAC (Hackney Information and Advice Consortium)
• Henry Smith Charity
• GamCare
• Barton House Group Practice
• The Hoxton Surgery
• Shoreditch Park Surgery

In partnership or/and joint work with
• SAfH (Social Action for Health)
• Tavistock
• Shoreditch Spa
• HCVS / Hackney Refugee Forum
• İMECE – Women’s Centre
• MARAC
• Hackney Community Safety Unit / Hackney DV Unit
• Minik Kardeş Children Centre
• BME Access Service
• City & Hackney Safeguarding Children Board
• Thames Reach - Hackney

We would like to extend our gratitude to:

BME Access Service, Department of Psychology from Lower Clapton Health Centre for providing clinical supervision
to our Mental Health Support and Health Advocacy teams.

City & Hackney Primary Care Psychology Department for providing group supervision to our Counselling team.
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Auditors
Alison Ward Accountants
Chartered Certified Accountants and Statutory Auditors
Bank Chambers
188 Queens Road, Buckhurst Hill
Essex IG9 5BD

Derman
Registered Charity, No 1054792

Company Limited by Guarantee, No 2910220

Bankers
The Cooperative Bank Plc

P.O Box 250
Delf House

Southway
Skelmersdale WN8 6WT

Photo from Derman’s 20th year celebrations
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66 New North Road London N1 6TG
Tel: 020 7613 5944

Tel/Fax: 020 7739 7893
Email: services@derman.org.uk

Website: www.derman.org.uk

Serving
our communities

since 1991

1991’den beri
toplumlarımızın dertlerine

derman olmaya
çalışıyoruz


