De sociale kaart focust zich specifiek op organisaties en informatie voor onbedoeld zwangere vrouwen
met een Poolse migratieachtergrond. Een deel van de organisaties die in deze sociale kaart zijn
opgenomen kan ook ingezet worden voor een bredere doelgroep van onbedoeld zwangere vrouwen.
Suggesties voor aanvullingen op deze sociale kaart? Stuur dit door naar onderzoek@fiom.nl.

Fiom streeft naar keuzevrijheid bij ongewenste zwangerschap. Elke ongewenst zwangere vrouw
moet een weloverwogen keuze kunnen maken die past bij haar leven, waarden en toekomst.
fiom.nl/ongewenst-zwanger

Kruisstraat 1, 5211 DT 's-Hertogenbosch
088 126 49 00

info@fiom.nl

Als je te maken hebt met een onbedoelde zwangerschap, is het belangrijk dat je weet welke
keuzes er zijn en wat die keuzes betekenen. Lees neutrale informatie en bekijk waar in jouw buurt
je terecht kunt voor keuzehulp. Onbedoeldzwanger.info is 24/7 bereikbaar per chat en telefoon.

onbedoeldzwanger.info
0800 6160

Stichting Barka
Stichting Barka is een internationale stichting die zich inzet voor migranten uit Midden- en
Oost Europese landen. In Nederland focust de stichting zich met name op migranten die
dakloos zijn, of het risico lopen om dakloos te worden. De stichting geeft migranten uit
Midden- en Oost-Europa informatie over hun rechten en plichten in Nederland. Hierbij ligt de
focus met name op ondersteuning in het vinden van werk, het voorkomen van dakloosheid
en sociale uitsluiting, het geven van financieel en juridisch advies, en ondersteuning bij
verslavingsproblematiek. Daarnaast ondersteunt Barka migranten die willen terugkeren naar
hun land van herkomst.
barkanl.org

Locatie Utrecht
Lijsterstraat 16, 3514 TD Utrecht
030 268 9242

office@barkanl.org

Locatie Eindhoven
De Steenmarter 5B, 5622 NJ Eindhoven
+31 646 825 364 / +31 630 644 389
barka.eindhoven@barkanl.org

Fairwork
FairWork helpt buitenlandse slachtoffers van moderne slavernij in Nederland. De doelgroep van
Fairwork zijn personen die uitgebuit zijn buiten de seksindustrie, bijvoorbeeld in restaurants,
de land- en tuinbouw en de schoonmaakbranche.
fairwork.nu

Nieuwezijds Voorburgwal 32, 1012 RZ Amsterdam
020 760 08 09

info@fairwork.nu

Websites met algemene informatie voor Polen in Nederland
o
o
o
o
o
o
o
o

www.niedziela.nl
www.wiatrak.nl
www.fakty.nl
www.mojaholandia.nl
www.mojaniderlandia.pl
www.mypolacy.nl
www.goniecpolski.nl
www.wiatraczek.nl

Polon
Polon biedt cultuursensitieve ambulante hulpverlening aan Poolse (multi-probleem) gezinnen.
Individuen, gemeenten en (zorg)instellingen kunnen bij Polon terecht met hulpvragen over
cultuur- en taalspecifieke problemen van Poolse jongeren en volwassenen.
polon.nl

Fransebaan 594B, 5627 JM Eindhoven
040 2094326
info@polon.nl

Centrum voor Poolse gezinnen
Het Centrum voor Poolse gezinnen verzorgt jeugdhulp en WMO-ondersteuning aan
Poolssprekende gezinnen die in Nederland wonen en problemen hebben. Het Centrum voor
Poolse gezinnen biedt gezinsbegeleiding, relatietherapie, psychologische consultaties, hulp bij
contact met instellingen, juridisch advies, crisisinterventie en budgetbegeleiding.
poolsegezinnen.nl

Diamantdijk 13, 4706 GV Roosendaal
+31 643 70 10 51

info@poolsegezinnen.nl

)

Polozna.nl
Op deze website wordt in het Pools uitleg gegeven over het Nederlands verloskundige systeem,
zwangerschap, bevallen en kraamtijd.

polozna.nl

Websites en fora over onbedoelde zwangerschap
o
o
o

www.facebook.com/aborcyjnydreamteam
www.maszwybor.net
www.federa.org.pl

Abortion Network Amsterdam
Abortion Network Amsterdam helpt vrouwen die in hun land van herkomst geen toegang
hebben tot abortus, zoals Polen of Ierland. Daarnaast steunt Abortion Network Amsterdam
vrouwen in Nederland zonder zorgverzekering die een abortus niet vergoed krijgen, zoals
ongedocumenteerde vrouwen. De organisatie helpt vrouwen met het maken van afspraken bij
abortusklinieken, zorgt voor tijdelijk onderdak, geeft financiële ondersteuning en helpt bij het
plannen van de reis naar Nederland.
anamsterdam.noblogs.org

anamsterdam@riseup.net
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GGZ Keizersgracht
De GGZ Keizersgracht is een samenwerkingsverband tussen psychiaters, psychologen en
psychotherapeuten. De werknemers van de GGZ Keizersgracht spreken Pools, Engels en
Nederlands. De GGZ Keizersgracht richt zich met name op in Nederland werkende en/of
wonende Polen met psychische problemen. Zij hebben een locatie in Amsterdam en in
Voorburg.
ggzkeizersgracht.nl

secretariaat@ggzkeizersgracht.nl

Poolstalige psychologen in Nederland
o
o
o
o
o
o
o
o

www.lekarz.nl
www.psychologholandia.nl/polski-psycholog-w-holandii
www.facebook.com/upsychologa
www.konopka.nl/pl/o-agnieszce
www.facebook.com/psycholognl
www.praktijklawro.nl/home/poolse-tekst
www.facebook.com/Agata.Kulesza.Psycholog
www.ggzinbalans.nl/polskojezycznego-psychologa-w-bredzie-lub-eindhoven

Kadabo
kadabo.nl

Sint Apolloniastraat 1, 5809 AK Leunen
+31 627128468

kadabo.dmowska@gmail.com

Global Talk
globaltalk.nl

Prins Bernhardplantsoen 302, 7551 HT Hengelo
088 255 52 22

https://www.globaltalk.nl/contact/

