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IMMA e.V. – Münih’li kızlar insiyatifi kızlara ve genç kadınlara bütün konularda ve problemlerde destek 

olmaktadır. IMMA dokuz kuruluştan oluşmaktadır. Danışma hizmetimiz ücretsizdir, arzu halinde isim vermeden ve 

gerekirse tercümanlar aracılığı ile. Sunularımız hakkında en önemli bilgiler sana aşağıda sunulmaktadır: 
  

 

Kızlar ve genç kadınlar için danışma bürosu 
 

Danışma bürosu sana bütün sorularınla ve çeşitli problem durumları ile ilgili olarak yardımcı olur. Sorunlarının 

boyunu aşması ve senin birisi ile konuşmak istemen durumunda, senin yanındayız. Sana bir yol bulmanda ücretsiz 

olarak ve arzu üzerine isim vermeden yardım ederiz. Uzman kadınlar ve yakınları da danışabilirler. Bize ulaşmanın 

çeşitli olanakları bulunmaktadır:  

 

Telefonla danışma ve randevu anlaşması: 

Pazartesi: saat 14-16  

Salı: saat 14-18  

Perşembe: saat 10-12  

veya geri dönerek telefonla 
 

Kızlar ve genç kadınlar için açık danışma: 

Salı: saat 14-16 arası randevu alınmaksızın  
 

Online danışma için www.onlineberatung.imma.de  

Buraya isim vermeden başvurabilirsin ve danışabilirsin.  
 

Bizi burada bulursun: 

IMMA e. V. – Beratungsstelle für Mädchen und junge Frauen  

Telefon: 089/260 75 31 

Jahnstraße 38 / 2. Kat 

80469 München 

E-mail: beratungsstelle@imma.de 
 

 

Kızlar ve genç kadınlar için yatılı esnek yardımlar 
 

 Kızlar ve genç kadınlar için esnek yardımlar kızlarla ve genç kadınlarla tek kişilik apartmanlarda ve küçük 

ikamet gruplarında ilgilenerek yapılır. Bu yardımlar Gençlik Dairesi/Sosyal Halk Evi üzerinden oluşur.  

 Ayrıca 21 yaşını aşkın psijik hastalığı olan genç kadınlar için danışma hizmeti sunmaktayız. Bu yardım 

Oberbayern İlçesi tarafından sağlanmaktadır.  
 

Kızlar ve genç kadınlar için yatılı esnek yardımlar 

IMMA e.V.  

Telefon: 089/5146975-10 

Geyerstraße 32, 3.OG 

80469 München 

E-mail: flexible-hilfen-stationaer@imma.de veya flexible-hilfen-eingliederungshilfe@imma.de  
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Kızlar ve genç kadınlar için ayakta esnek yardımlar 
 

Ayakta yapılan eğitim yardımlarımız, günlük yaşamında özellikle zor hayat durumlarının üstesinden gelmek 

zorunluğu gerekçesiyle, evde yardıma gereksinimi olan kızları ve genç kadınları hedef alır.  Bu yardımlar Kent 

Gençlik Dairesi/Sosyal Halk Evi üzerinden oluşur-bunun için sen veya senin ebeveylerin başvuruda bulunabilir.  
 

Kızlar ve genç kadınlar için ayakta esnek yardımlar 

IMMA e.V. 

Telefon: 089/85 63 527-10 

Geyerstraße 32, 3.OG 

80469 München 

E-mail: flexible-hilfen-ambulant@imma.de  
 

Bize telefonla şu saatlerde ulaşabilirsiniz:   

Salı:  saat 9-10  

Çarşamba: saat 10-12 Uhr (Uzman danışmanlığı saat 11-12 arası) 

Perşembe: saat 10-12  

Cuma:  saat 10-12  
 

 

Kız çalışmaları için kontak ve bilgi alma bürosu 
 

Kontak ve bilgi alma bürosu çocuklar ve gençler yardımı uzman elemanlarına kızlarla ve genç kadınlarla yapılan 

partisel, feministsel yönlü çalışmalar ve kızlarla ve genç erkeklerle cinsiyete özgüsel yansımalı çalışmalar alanında 

pedagojik yeterlik sahibi olma olanaktarı tanımaktadır. Geliştirme eğitimleri ve etkinlikleri için www.imma.de 

altında bilgi alınabilir. 
 

Kız Çalışmaşarı için Kontak ve Bilgi Alma Bürosu  

IMMA e.V. 

Telefon: 089 / 30 90 415 - 20 

Humboldtstr. 18 

81543 München 

Email: kontakt.informationsstelle@imma.de  
 

 

Imara – Kızlar ve genç kadınlar için ikamet grubu  
 

Kısmen ilgilenilen ikamet grubu Imara her türlü uyruktan 16 yaşını aşkın 7 kızlarla ve genç kadınlarla 

ilgilenmektedir.  Bu ilgilenme İlçe Gençlik Dairesi/Kent Gençlik Dairesi üzerinden oluşur. 
 

Imara – Kızlar ve genç kadınlar için ikamet grubu 
IMMA e. V.  
Telefon: 089/18 94 87 30  
Postanschrift:  
Jahnstr. 38  
80469 München  
E-Mail: imara@imma.de  
 

mailto:flexible-hilfen-ambulant@imma.de
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Mirembe – Özellikle korunma gereksinimi olan mülteci kadınlar için konut projesi 
 

Mirembe özellikle korunma gereksinimi olan ağır travma geçirmiş veya bedeni rahatsızlıkları olan mülteci kadınlar 
ve onların çocukları için 45 mekâna kadar kalacak yer sunmaktadır. Dağıtımlar İltica Sosyal Hizmetler Bürosu 
tarafından geçici kalacak yerlerde ve Oberbayern Yönetimi tarafından yapılır.  
 

Mirembe – Özellikle korunma gereksinimi olan mülteci kadınlar için konut projesi 
IMMA e. V.  
Telefon: 089/18 93 27 84 
Posta adresi: 
Jahnstr. 38 
80469 München  
E-Mail: mirembe@imma.de 
 

 

Wüstenrose – Zorla evlendirme Uzmanlık Bürosu / FGM 
 

Siz yakında, istemediğiniz halde, evlenmek zorunluğundasınız? Aileniz size baskı yapmaktadır? Size karşı „namus 

adına“ güç kullanma tehdidinde bulunulmaktadır? Siz bundan önce zorla evlendirildiniz? Bize telefon ediniz – bu 

konuda, kimsenin haberi olmaksızın, bizimle konuşabilirsiniz. Sizinle birlikte ne yapılması gerektiğini düşünürüz.  

Size dilekçelerin verilmesinde, hukuki sorularla ilgili olarak v.s. destek oluruz. Bu sunu (genç) kadınlar ve (genç) 

erkekler içindir.   

Size FGM (bayan sünneti) uygulanmıştır veya uygulanılacağı tehdidi yapılmıştır? Siz kızınızı korumak istiyorsunuz? 

Siz bu konuda yardıma gereksinimi olan bir kişiyi tanıyorsunuz? Sizi isim vermeden ve ücretsiz olarak bilgilendiririz 

ve gerekirse bir tercüman ve kültür aracısı ile birlikte çalışırız. 

 
 

Bizi şu şekilde bulabilirsiniz: 

Wüstenrose – Fachstelle Zwangsheirat / FGM  

IMMA e.V.  

Tel.: 089/4521635-0  

Goethestr. 47  

80336 München  

E-Mail: wuestenrose@imma.de 
 

Telefonlaşma saatlerimiz:  

Pazartesi: saat 14:00 - 16:00  

Salı: saat 10:00 - 12:00  

Perşembe: saat 13:00 - 15:00 
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Zora Grupları ve Okul projeleri 
 

Zora 8 ve 27 yaşları arasındaki kızlar ve genç kadınlar için çeşitli gruplar sunmaktadır. En önemli sunular okullarda  

şiddete karşı önlem projeleri, güç kullanan kızlar için eğitim ile lezbiyen genç kadınlar için olan sunulardır.   
 

Zora Gruppen und Schulprojekte  

IMMA e. V. 

Jahnstraße 38  

80469 München  

Telefon: 089/23 88 91 – 40, 43 veya – 44 

Email: zora-gruppen@imma.de  
 

JuLeZ – Zora’daki genç lezbiyenler  
 

Her ilgilenin katılabileceği 27 yaşına kadar olan lezbiyen, biseksüel, trans* kızlar ve genç kadınlar için sunularımız 

vardır. Güncel aksiyonları  aşağıdaki internet adresleri altında bulabilirsin:  
 

www.julez-muenchen.de 

www.facebook.com/julez.muenchen 

www.instagram.com/julez.muenchen  
 

Kontak kurmak istersen  

julez@imma.de  
 

 

 

Kızlar ve genç kadınlar için sığınma yeri 
 

Sen 13 ve 20 yaşları arasındasın ve korkuyorsun, dayak yiyorsun, kötü davranmaya maruzsun?  İtibarın kırılıyor, 

hapis tutuluyorsun, sokağa atıldın? Durumunun ne olacağı konusunda sakince düşünebileceğin bir yere 

gereksinimin var? Bu durumda bize telefon etmek cesaretin olsun. Bizde geçici olarak bir ikamet olanağı, koruma, 

destek ve konuşabileceğin birisini bulabilirsin. Acil durumlarda bize gece ve gündüz ulaşabilirsin. Senin güvenliğin 

için adresimiz gizli tutulmaktadır.   
 

Bize buradaki gibi ulaşabilirsin: 

IMMA Zufluchtstelle für Mädchen und junge Frauen  

Telefon: 089/18 36 09 (Eğer telesekreter devreye girerse, haber bırakın bizi size geri döneriz) 

Posta adresi: 

Jahnstr. 38 

80469 München  

E-mail: zufluchtstelle@imma.de  
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