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1. Velkommen til MiRA-Senteret 

MiRA – Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner er en møteplass for engasjerte 

og samfunnsaktive kvinner og jenter med minoritetsbakgrunn. Gjennom det fellesskapet 

våre brukere er med på å skape, fremmes og synliggjøres de ressurser og potensialer 

minoritetskvinner og -jenter besitter. 

Synliggjøringen består av å fremheve det mangfold av historier, erfaringer og ressurser 

senterets brukere besitter i sin deltakelse som aktive og likeverdige borgere i 

samfunnsdebatter, arbeidslivet og andre sosiale arenaer. MiRA-Senterets målsetting er å 

fremme aktiv deltakelse i utformingen av et samfunn hvor borgere er likestilte i 

skapelsen av sine hverdagslige liv. Vi tilbyr råd og veiledning vedrørende:  

• utdanningsvalg, problemer hjemme eller på skolen, kommunikasjon mellom 

generasjoner, juridiske spørsmål, dine rettigheter i forbindelse med bl.a. samliv, 

ekteskap og skilsmisse og diskriminering.  

Besøksadresse / Visiting address: Storgata 38, Oslo (4. etasje / 4th floor) 

http://www.mirasenteret.no/www/ 

 

2. VELKOMMEN TIL ”QUO VADIS” 

Et vekst- og produksjonssenter for innvandrerkvinner 

"Quo Vadis?" formiddler deltakeren ut i ordinært arbeid etter fullført kurs. 

”Quo Vadis?” bygger på et helhetssyn, der tverrfaglig samarbeid og tro på utvikling står 

sentralt. Dette innebærer en pedagogisk tilrettelegging av undervisning og arbeid. 

Resultatorientering i form av egenutvikling, samfunnsmessig bevisstgjøring og 
økonomisk selvstendighet er andre viktige faktorer.  

 En fargesprakende produksjon – noe for enhver smak. 

Vårt design tar inspirasjon fra mange kulturer. Men fargevalg og utføring er likevel 

tilpasset norsk smak og klima. Til vår strikkeproduksjon bruker vi kun 100% norsk ull. 

Lakkegata 79, 0562 Oslo – www.quo-vadis.no 

http://www.mirasenteret.no/www/


 

3. VELKOMMEN TIL PRIMÆRMEDISINSK VERKSTED 

PMV er et senter der det utvikles aktiviteter og metoder for helsefremmende 
arbeid i et flerkulturelt fellesskap. 

Senteret eies og drives av Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo. 

 

Primærmedisinsk verksted, med støtte fra Miljøbyen Gamle Oslo, ble opprettet som et 

prosjekt i bydel Gamle Oslo i 1994. Målet for prosjektet var å utvikle metoder og 

strategier for helsefremmende arbeid som kunne oppleves meningsfulle i en flerkulturell 

sammenheng.  Prosjektet tok utgangspunkt i en løsningsorientert terapimodell som i 
1991 var blitt introdusert for bydelens helse- og sosialtjeneste av Insoo Kim Berg.   

Fra 1998 har Primærmedisinsk verksted vært eiet og drevet av Stiftelsen Kirkens 

Bymisjon Oslo. Verkstedet har endret navn, og heter i dag PMV - Senter for helse, dialog 

og utvikling. 

Motzfeldts gt 1. 0187 OSLO.  

http://www.bymisjon.no/Virksomheter/Primarmedisinsk-Verksted/Kontakt-

oss/ 

 

4. VELKOMMEN TIL ENHET FOR MANGFOLD OG INTEGRERING –  

    EMIs KVINNE NETTVERK 

Kvinne nettverket og kvinneorganisasjoner som har tilknyttning til Enhet for 

mangfold og integrering inviterer alle til å bli kjent med hva organisasjoner 

jobber med og hva de står for. Det er kvinner fra forskjellig verdens deler med 

mye erfaring etc. Disse damene er aktive, veldig samfunnsengasjerte og er 

ressurs sterke.  

Markveien 57, EMIs lokaler.   

www.bydel-grunerlokka.oslo.kommune.no/enhet_for_mangfold_og_integrering/om_emi/ 
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