Języki:

Staramy się tłumaczyć na wszystkie języki
- w tym język migowy.
Ściśle współpracujemy z tłumaczami
Bezbarierowy dostęp do poradni.
Do dyspozycji jest bezbarierowa winda i
toaleta. Niestety nie mamy rozwiązań dla osób
niewidomych i słabowidzących.
Formularz zgłoszeniowy :
http://berlin-gegen-hassgewalt.de

Formularz zgłoszeniowy:
http://berlin-gegen-hassgewalt.de

Komunikacja:

Prosimy o kontakt: drogą mailową lub telefoniczną
w celu umówienia terminu konsultacji.
Porad udzielamy: telefonicznie, cyfrowo
lub osobiście w naszej poradni.
Telefon: 0151. 4204 3648
Email:
berlin-gegen-hassgewalt@amadeu-antonio-stiftung.de
Dyżur telefoniczny:
od poniedziałku do czwartku w godzinach
od 11:00 bis 16:00
Fundusz doraźnej pomocy osobom
poszkodowanym
Berlin przeciwko przemocy z nienawiści

FPOMOC FINANSOWA
W SYTUACJI PRZEMOCY Z
NIENAWIŚCI:
BEZSTRONNA, SUWERENNA, POUFNA

O nas:

W Berlinie prawie codziennie osoby , inicjatywy
lub instytucje narażone są na przemoc z nienawiści. W takich właśnie przypadkach oferujemy wsparcie solidarnościowe funduszu pomocy doraźnej
Fundacji Amadeu Antonio .

Nasze wsparcie:





Fundusz jest dofinansowywany ze środków pomocowych Komisji Państwowej w Berlinie ds. Przeciwdziałania Przemocy.




Przemoc z nienawiści to:

uszkodzenia ciała, mienia, groźby, zniewagi:
 ... motywowany postawami antyludzkimi,
takimi jak: ableizm , antyfeminizm, antysemityzm, wrogość wobec Sint:ezza i Rom:nja,
wrogość wobec LGBTI*, rasizm, wrogość
wobec bezdomnych itp.
 … przemoc lub groźby godzące w wartości i
zasady demokracji i/lub praw człowieka.

finansowa


pomoc doraźna w wysokości do
1000 Euro na osobę.
Porady dotyczące sposobu składania
wniosków (telefonicznie, cyfrowo, osobiście,
na życzenie anonimowo).
Wnioskować mogą -osoby fizyczne,
instytucje, partie, stowarzyszenia lub inicjatywy z siedzibą w Berlinie.
Wniosek składany jest za pośrednictwem
osoby, która oficjalnie lub jako wolontariusz*
ka jest aktywna w danej instytucji.

Przykładowe finansowanie:







naprawa szkód majątkowych
opieka medyczna
opieka psychologiczna
opłaty prawne
kursy empowermentu i samoobrony
superwizja.

Mieszkasz w Berlinie i padł*ś ofiarą ataku
rasistowskiego, antysemickiego, anty-LGBTI*,
został*s w inny wrogi sposób zaatakowana/y
lub był*ś w sytuacji zagrożenia?
Czy w związku z Twoim zaangażowaniem
w walce o przestrzeganie praw demokracji
i człowieka stał*ś się celem przemocy z
nienawiści?
Poniosł*ś szkody finansowe w wyniku
ataku lub gróźb?
Chętnie udzielimy Ci wsparcia.
Złoż wniosek o pomoc finansową .
Wsparcie finansowe w przypadkach przemocy z
nienawiści i gróźb
Bezpłatne doradztwo w zakresie składania
wniosków







Bezstronne
Jesteśmy solidarni z poszkodowanymi
Poufne
Powierzone nam informacje traktujemy
dyskretnie .
Suwerenne :
niezależne od opinii policji lub sądu.

