
KOK e.V.

Tổ chức điều phối toàn quốc chống buôn bán người - KOK 
e.V. là một mạng lưới gồm 43 tổ chức và trung tâm tư vấn. 
KOK cam kết củng cố lâu dài và mở rộng các cơ cấu tư vấn 
để những nạn nhân và người bị ảnh hưởng bởi buôn bán 
và bóc lột người nhận được sự hỗ trợ tốt nhất có thể.

Bạn có thể xem tổng quan danh sách các trung tâm tư vấn 
tại đây:

www.kok-gegen-menschenhandel.de/der-kok/ 
fachberatungsstellensuche

Lützowstr. 102–104 | Hof 1, Aufgang A |10785 Berlin
Điện thoại: 030 / 26 39 11 76
Số fax: 030 / 26 39 11 86
E-Mail: info@kok-buero.de
www.kok-gegen-menschenhandel.de
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NADESCHDA
Email: info@nadeschda-owl.de
Điện thoại: 05221 – 84 02 00
Herford 

Rheinland-Pfalz

SOLWODI e.V.
Email: info@solwodi.de
Điện thoại: 0261 – 88 97 72 0 
Koblenz / đại diện ở một số tiểu bang

Saarland

ALDONA e.V.
Email: info@aldona-ev.de
Điện thoại: 0681 – 37 36 31
Saarbrücken

Sachsen

KARO e.V.
Email: office@karo-ev.de
Điện thoại: 03741 – 27 68 51
Plauen

KOBRAnet
Email: info@kobranet.eu
Điện thoại: 0351 – 87 32 36 10
Dresden

Sachsen-Anhalt

Fachstelle Vera
Email: vera@awo-sachsenanhalt.de
Điện thoại: 0391 – 99 97 78 50
Magdeburg

Schleswig-Holstein

contra
Email: contra@frauenwerk.nordkirche.de
Điện thoại: 0431 – 55 77 91 90/92
Kiel

Thüringen

bekom thüringen
Email: bekom@refugio-thueringen.de
Điện thoại: 0157 – 50 45 27 69 | 0157 – 39 05 37 91 |  
0163 – 23 01 360
Jena

Các tổ chức thành viên đặc biệt

Deutschland

Berliner Beratungszentrum für Migration 
und gute Arbeit
Email: migration@berlin.arbeitundleben.de
Điện thoại: +49 (0) 30 – 513 019 276
Berlin

Italien

ALBA Project – La Strada Bozen
Email: home@albaprojectbz.it
Điện thoại: +39 (0) 471 – 203 111
Bozen – Italien

Schweiz

Fachstelle Frauenhandel und Frauenmigration
Email: contact@fiz-info.ch
Điện thoại: +41 (0) 44 – 436 90 00
Zürich – Schweiz

Các đoàn thể trong KOK

Deutscher Caritasverband e.V.
Email: migration.integration@caritas.de
Điện thoại: 0761 – 20 03 74
Freiburg – Baden-Württemberg

Diakonie Deutschland – Evangelisches Werk 
für Diakonie und Entwicklung e.V.
Email: Johanna.thie@diakonie.de
Điện thoại: 030 – 65 21 11 677
Berlin

FRANKA e.V.
Email: FRANKA.verein@dw-kassel.de
Điện thoại: 0561 – 712 88 35
Kassel – Hessen

IFFF / WILPF Internationale Frauenliga 
für Frieden und Freiheit
Email: gegen.menschenhandel@wilpf.de
Điện thoại: 08233 – 39 52
Berlin

TERRE DES FEMMES – Menschenrechte 
für die Frau e.V.
Email: info@frauenrechte.de
Điện thoại: 030 – 40 50 46 99 0
Berlin

Các tổ chức thành viên của KOK và các 
chi nhánh của họ ở Đức
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Trung tâm tư vấn chuyên biệt cho 
nạn nhân buôn người
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Hỗ trợ nạn nhân buôn người

Nạn nhân của nạn buôn bán và bóc lột người có quyền 
được thông tin, tư vấn và hỗ trợ. Các trung tâm tư vấn 
chuyên biệt (FBS) cũng hỗ trợ họ thực thi các quyền 
khác, chẳng hạn như trợ cấp sinh hoạt phí, chỗ ở và 
chăm sóc y tế. Ở Đức có khoảng 50 trung tâm tư vấn 
chuyên biệt (FBS) tư vấn cho nạn nhân buôn người và 
phụ nữ nhập cư bị ảnh hưởng bởi bạo lực. Phần lớn 
các trung tâm tư vấn chuyên biệt nằm trong mạng lưới 
của nhóm điều phối toàn quốc chống buôn bán người - 
KOK e.V.

Các trung tâm tư vấn chuyên biệt (FBS) trực thuộc KOK 
hoạt động theo tiêu chuẩn chất lượng cao. Họ tập trung 
vào nhu cầu của những nạn nhân cũng như người bị 
ảnh hưởng và chống lại sự phân biệt đối xử. FBS tư vấn 
vì lợi ích của những nạn nhân và người bị ảnh hưởng, 
bằng ngôn ngữ dễ hiểu và không phụ thuộc vào tình 
trạng giấy tờ cư trú của họ. 

Sơ lược về các dịch vụ của các trung tâm tư vấn 
chuyên biệt:

• Tư vấn và hỗ trợ ẩn danh, miễn phí và bảo vệ
thông tin cá nhân

• Tư vấn bằng ngôn ngữ mẹ đẻ hoặc với trợ giúp của
thông dịch viên

• Hỗ trợ tâm lý xã hội

• Thông tin về luật pháp

• Chỗ ở an toàn trong các tình huống khủng hoảng

Tư vấn, hướng dẫn và hỗ trợ giúp đỡ để cải thiện hoàn 
cảnh sống của những nạn nhân và người bị ảnh hưởng.

Các trung tâm tư vấn chuyên biệt 

FBS đáp ứng nhu cầu của những nạn nhân, giải thích và 
và cung cấp thông tin cho họ theo cách dễ hiểu:

Đồng thời, các trung tâm tư vấn chuyên biệt FBS thực hiện 
công tác giáo dục và nâng cao nhận thức để chống lại nạn 
buôn người:

• Tiến hành các khóa đào tạo và chiến dịch nhằm ngăn
chặn nạn buôn người

• Đào tạo về thực thi pháp luật

• Thông tin cho những đối tượng dễ bị tổn thương

• Tổ chức các hội thảo liên ngành cho nhân viên của các cơ
quan hữu quan, cảnh sát, luật sư v.v.

• Thảo luận với học sinh hoặc người có trách nhiệm dạy dỗ

• Tuyên truyền công chúng và vận động công tác chính trị

Đề nghị cấp / sắp xếp chỗ ở, 
chăm sóc y tế, cung cấp liệu 

pháp

Đồng hành với chính quyền trong 
quá trình điều tra và tố tụng hình 

sự tại tòa án, bố trí luật sư

Hỗ trợ tạo dựng và phát triển 
chiều hướng mới trong cuộc 

sống 

Hỗ trợ thực thi các quyền lợi về 
luật pháp xã hội và cư trú

Tổ chức và hỗ trợ thủ tục xuất 
cảnh, hồi hương và tìm hiểu 

các biện pháp giúp đỡ ở nước 
xuất xứ

Tư vấn, hỗ trợ và đồng hành 
trong các thủ tục đòi bồi thường 

và thiệt hại về tiền lương

Trung tâm tư 
vấn chuyên biệt

Tiếp tế khẩn cấp thực phẩm, 
quần áo và vật dụng vệ sinhCan thiệp trong tình huống nguy 

kịch và tư vấn ban đầu, tư vấn 
tâm lý xã hội dài hạn

Các tổ chức thành viên của KOK –  
Trung tâm tư vấn chuyên biệt cho 
nạn nhân buôn người

Baden-Württemberg

Fraueninformationszentrum FIZ
Email: fiz@vij-wuerttemberg.de
Điện thoại: 0711 – 23 94 124
Stuttgart 

FreiJa – Aktiv gegen Menschenhandel
Email: freija@diakonie-freiburg.de
Điện thoại: 0761 – 36 89 11 51
Freiburg

IN VIA Katholischer Verband für Mädchen-  
und Frauensozialarbeit – Deutschland e.V.
Email: invia@caritas.de
Điện thoại: 0761 – 20 02 31
Freiburg

Mitternachtsmission Heilbronn
Email: mitternachtsmission-gegen- 
menschenhandel@diakonie-heilbronn.de
Điện thoại: 07131 – 96 44 877
Heilbronn

Bayern

JADWIGA
Email: muenchen@jadwiga-online.de
Điện thoại: 089 – 38 53 44 55
München

Berlin

Ban Ying e.V.
Email: info@ban-ying.de
Điện thoại: 030 – 440 63 73/ 74

Frauentreff Olga
Email: olga@notdienstberlin.de
Điện thoại: 030 – 26 28 959

Hydra e.V.
Email: kontakt@hydra-berlin.de
Điện thoại: 030 – 611 00 23

IN VIA Katholischer Verband für Mädchen- und 
Frauensozialarbeit für das Erzbistum Berlin e.V.
Email: moe@invia-berlin.de
Điện thoại: 0177 – 73 86 27 6
Berlin / Tại tiểu bang Brandenburg

ONA e.V.
Email: ona-berlin@web.de
Điện thoại: 030 – 48 09 62 81

SOLWODI Berlin e.V.
Email: berlin@solwodi.de
Điện thoại: 030 – 81 00 11 70

Bremen

BBMeZ – Beratungsstelle für Betroffene von 
Menschenhandel und Zwangsprostitution
Email: bbmez@  inneremission-bremen.de
Điện thoại: 0421 – 98 96 62 40

Hamburg

Amnesty for Women e.V.
Email: info@amnestyforwomen.de
Điện thoại: 040 – 38 47 53

FairLove Präventionsprojekt –  
Diakonie Hamburg
Email: fairlove@diakonie-hamburg.de
Điện thoại: 0170 – 19 01 443 | 0151 – 20 91 53 62

KOOFRA e.V.
Email: info@koofra.de
Điện thoại: 040 – 67 99 97 57

Hessen

Autonomes Frauenhaus Kassel e.V.
Email: Frauenhaus-Kassel@web.de
Điện thoại: 0561 – 89 88 89
Kassel

FIM – Frauenrecht ist Menschenrecht e.V.
Email: info@fim-beratungszentrum.de
Điện thoại: 069 – 87 00 82 50
Frankfurt am Main

FRANKA Fachberatung für Opfer von  
Menschenhandel
Email: franka.fachberatung@dw-region-kassel.de
Điện thoại: 0151 – 62 81 53 35
Kassel

Mecklenburg-Vorpommern

ZORA – Fachberatungsstelle
Email: zora@awo-schwerin.de
Điện thoại: 0385 – 52 19 05 42 | 0174 – 92 07 561 
Schwerin

Niedersachsen

KOBRA – Koordinierungs- und  
Beratungsstelle gegen Menschenhandel e.V. 
Email: info@kobra-hannover.de
Điện thoại: 0511 – 21 57 82 25
Hannover

Phoenix e.V.
Email: kontakt@phoenix-beratung.de
Điện thoại: 0511 – 89 82 88 01
Hannover

Nordrhein-Westfalen

agisra e.V.
Email: info@agisra.org
Điện thoại: 0221 – 13 90 392 | 0221 – 12 40 19 
Köln

Beratungsstelle für Opfer von Menschen- 
handel im Eine Welt Zentrum Herne
Email: renate.hildburg@kk-ekvw.de
Điện thoại: 02323 – 994 97 19/20
Herne

Diakonie Mark-Ruhr – Fachdienst Migration 
und Integration Hagen/ EN
Email: margarete.kummer@diakonie-mark-ruhr.de
Điện thoại: 02331 – 30 64 62 035
Hagen 

Dortmunder Mitternachtsmission e.V. 
Email: mitternachtsmission@gmx.de
Điện thoại: 0231 – 14 44 91
Dortmund

Fach- und Beratungsstelle Nachtfalter 
Email: nachtfalter@cse.ruhr
Điện thoại: 0201 – 63 25 699 20/23
Essen

frauenberatungsstelle düsseldorf e.V. 
Email: info@frauenberatungsstelle.de
Điện thoại: 0211 – 68 68 79
Düsseldorf 
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