
Zyrë informacioni dhe 
Këshillim për 

Migrante dhe Refugjate 

 
 

agisra 
e.V. 

 

Të drejta njerëzore për 
migrante 

 

Këshillim psiko- social 

+ 

 Terapi 
 

 Leje qëndrimi  the cështje socialo-
ligjore 

 Trafikim femrash 
 Konfliktet në familije 

 Dhunë dhe diskriminim seksual e 
racist 

 Gjëndje  të vështira 

 Dhunim 
 Martesë me dhunë 

 Syneti femërore 
 

 

Këshillim/ Terapi gratis dhe anonim 

sipas marrëveshjes 

 

 

 

Përkrahje 
                                             + 

Shoqërim 
 

 Përkrahje tek institucionet zytare 

 Strehë për femra 
 Përkrahje tek çështja penale (gjatë 

trafikim femrash)  
 Kontaktim me mjekë, me avokatë, 

etj. 

 

 
 
 

Edukimi / Seminaret 
 

në temat e mëposhtme: 
 
 Drejta njerërzore  

 Dhuna ndaj grave në procesin e 
migrimit 

 Martesat me dhunë 
 Trafikimet e femrave 
 Femrat dhe Migracioni 

 Kundër diskriminimit e racizmit 
 Kundër dhumimin e femrave në 

procesin e migrimit   
 

 
Nëse i interesuar, ju lutem mos 
ngurroni të na kontaktoni. 

 

Ne kërkojmë 
 

 Të drejta njerërzore për migrante 

dhe refugjate 

 Të drejta të barabarta ligjore dhe 
sociale për migrante 

 përpara se një e drejtë e pavarur e 
qëndrimit 

 aprovimin e njohjës së arsyeve 
specifike të ikjes së femrave 

 heqjen e burgimit gjatë procesit të 
kthimit 

 leje qëndrimi për viktimat të 
trafikimit të femrave 

http://www.fjalor.de/?suchtext=çështja&szignorieren=1
http://www.fjalor.de/?suchtext=penale&szignorieren=1


agisra e.V. 
Grup pune kundër shfrytëzimit seksual dhe 

racist në hapersirë ndërkombëtare 

  
Martinstr. 20a (Ecke Bolzengasse) 
50667 Köln Heumarkt 

U-Bahn-Station Heumarkt   
Linien 1, 9, 7 Bus: 132, 133 
 

Tel.: 0221 - 124019 / 1390392 
Fax: 0221 – 9727492 
 

Orari telefonik 

E Hëne, e Martë dhe e Enjnte 
Ora: 10.00-15:00 

Për informata më të gjëra vitizoni 
Web-faqen: 
www.agisra.org 

Email: info@agisra.org 

 

 
 

 

Ne jemi 
 

 
 Nje zyrë informacioni dhe 

këshillimi e parvarur, feministe, 
prej migranteve dhe për 
migrante dhe për refugajate 

 
 kundër cdo lloj diskriminimi, si 

p.sh. antisemitizim, islamofobia, 
anticiganizmi, racizmi dhe 
seksizmi 

 
 një ekip interkulturor, që flet 

shqip 
 amharic, arabisht, bullgarisht, 

gjermanisht, anglisht, kurdish 

persian, korean, portuguese, 
rusisht, spanjisht, tingra dhe 

turke. 
 Për Këshillim ne gjuhët tjera 

kryer 
 me përkthyes 

 

 
 anëtare në DPWV (Der 

Paritätische Wohlfahrtsverband) 
dhe KOK(Grup koordinus kundër 
trafikimet të femrave dhe 

procesit të migeacionit) 
 

 në bashkpunim me organizata 
të tjera grashë rajonale dhe 

ndër rajonal 

 

 

 

 
Punë tonë munt ta mbështetni me 

nje ndihme financiare 
 

Ne mirëpresim anëtarët e miq, apo 
një donacion të rregullt nga 5 € / 
muaj. 

Vëtertime te donancioneve bëjmë 
nga shuma 50 Euro 

 
Förderverein agisra Köln e.V.  
Stadtsparkasse KölnBonn 

BLZ 370 501 92 

Konto:3352092 

 

 

 
 

 
 

 
Grupi Oferta 

 Kurs Bisedë, E hënë 16:30-18:00 

 Kurs Gymnastik , 10:00-11:30 

 

http://www.agisra.org/

