Informacyjno doradczy
ośrodek dla emigrantek i
uchodźczyń

Porady
psychologicznosocjalne
i
Terapia











agisra
e.V.
Prawa człowieka dla
migrantek!

prawo pobytu, okoliczności urzędowe i
socjalno-prawne
handel dziewczętami i kobietami
konflitky rodzinne
postępowanie azylowe
przemoc w związkach partnerskich
dyskryminacja i przemoc na tle rasy i
płci
sytuacje kryzysowe
wykorzystywanie seksualne i gwałt
przymusowe małżeństwo
obrzezanie kobiet

Poradnictwo i terapia są bezpłatne i
anonimowe. Terminy po wcześniejszym
telefonicznym zgłoszeniu.

Towarzyszenie i pomoc





sprawy urzędowe
umieszczenie w “Domach Kobiet”
wsparcie podczas procesu sądowego
(handel kobietami)
pośrednictwo lekarzy, prawników itp.

Kształcenie/Workshops
w tematach jak:
 prawa człowieka
 przemoc na kobietach znajdujących się
w procesie migracji
 przymusowe małżeństwa
 handel kobietami
 kobiety i emigracja
 antydyskriminacja i antyrasizm
W razie chęci udziału, proszę nawiązać z nami
kontakt.

Domagamy się:

 praw człowieka dla migrantek i

uchodźczyń
 prawnego i socjalnego
ró wnouprawnienia migrantek
 prawa pobytu niezależnego od
małżeństwa
 uznania i realizacji w praktyce
specyficznych powodó w kobiecych co
do uchodźstwa
 zniesienia prawa do wydalania z
obszaru Niemiec
 prawa pobytu dla kobiet, które są
ofiarami handlu

agisra

e.V.

stowarzyszenie na rzecz wspierania ofiar
seksizmu i rasizmu

Jesteśmy


autonomiczną poradnią udzielającą
informacji i wsparcia emigrantkom i
uchodźczyniom



przeciwko każdej formie dyskryminacji
jak: antysemityzm, islamofobia,
rasizm czy seksizm

Martinstr. 20a (Ecke Bolzengasse)
50667 Kö ln Heumarkt
U-Bahn-Station Heumarkt
Linien 1, 9, 7 Bus: 132, 133
Tel.: 0221 - 124019 / 1390392
Fax: 0221 – 9727492



Porady telefoniczne
Pon., Wt. i Czw. 10.00 – 15.00 Uhr
W celu uzyskania dalszych informacji
proszę odwiedzić naszą stronę
internetową: www.agisra.org
E-mail: info@agisra.org

grupą kobiet wywodzących się z
różnych kultur. Mówimy w wielu
językach: amharyjskim, bułgarskim,
hiszpańskim, koreańskim, niemieckim,
perskim, tigrigna.
Jeśli zachodzi potrzeba tłumaczenia w
języku niewymienionym tutaj
korzystamy z pomocy tłumaczek.



członkiem w DPWV (Deutscher
Paritätischer Wohlfahrtsverband) i KOK
(Koordinierungskreis gegen
Frauenhandel)



współpracujemy z innymi
organizacjami kobiecymi na
płaszczyźnie regionalnej i
ponadregionalnej

Naszą działalność mogą państwo
wspomó c dobrowolnymi datkami.
Cieszymy się na członków stowarzyszenia
lub na regularne datki.
Zaświadczenia ofiariodawcze są
wystawiane od kwoty 100 Euro.
Fö rderverein agisra Kö ln e.V.
Stadtsparkasse Kö lnBonn
BLZ 370 501 98
Konto: 335 520 92

Spotkania w grupach



kurs konwersacyjny, montags 16:30-18:00
gimnastyka, donnerstags 10:00-11:30

