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Niniejsza broszura zosta!a opracowana przez osoby 
!wiadcz"ce us#ugi seksualne oraz przez organizacje z pi$ciu 
krajów: Bu#garii, Francji, Niemiec, W#och i Portugalii.

K Jest ona skierowana do osób !wiadcz"cych us#ugi 
seksualne w hotelach, mieszkaniach, domach publicznych, 
klubach, barach, salonach masa'u, saunach, sex shopach i 
innych lokalach.

K W tej broszurze znajdziesz informacje dotycz"ce 
bezpiecze(stwa w twoim miejscu pracy. Mo'e ona by) rów-
nie' przydatna, je'eli planujesz pracowa) w jednym z powy'ej 
wymienionych krajów, poniewa' zawiera informacje dotycz"-
ce warunków pracy, z którymi mo'esz si$ tam spotka).

K Niektóre z rad ogólnych mog" by) ci ju' znane. 
Inne natomiast wi"'" si$ ze specy&cznymi sytuacjami i  
miejscami pracy.

K Na ko(cu tej broszury znajdziesz informacje na temat 
uregulowa( prawnych dotycz"cych prostytucji oraz list$  
organizacji z wy'ej wymienionych krajów, które wspieraj" 
osoby !wiadcz"ce us#ugi seksualne.

K
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Przed rozpoczȩ ciem pracy
Rozwi" umiej#tno$ci negocjacyjne z klientami
z  Negocjacje i porozumienie z klientem zawsze powinny mie) 

miejsce przed us#ug" seksualn". Wyra% jasno, jakie us#ugi  
seksualne oferujesz i za jak" cen$. Twoja odmowa musi by) 
dla klienta jednoznacznie zrozumia#a. Nie znaczy nie.

z  Zawsze negocjuj z klientem i/lub twoim menad'erem, 
co b$dziesz robi) a czego NIE.

z  Ka'da dodatkowa us#uga musi by) op#acona.

W trakcie pracy
Ufaj swojej intuicji
z  Je'eli to mo'liwe, pracuj tam, gdzie si$ czujesz najbezpieczniej.
z  B"d% !wiadoma zachowa( klienta. Zawsze miej go na oku.
z  Unikaj klientów, którzy znajduj" si$ pod wp#ywem alkoholu lub 

innych narkotyków. Je'eli nie mo'esz unikn") takiej sytuacji,  
b"d% wyj"tkowo czujna.

B%d& czujna
z  Staraj si$ nie pi) alkoholu lub za'ywa) innych narkotyków przed 

lub w trakcie pracy, aby zachowa) trze%wo!) umys#u i panowa) 
nad sytuacj".

z  Unikaj za'ywania narkotyków z klientem, zw#aszcza gdy nale'" 
one do niego.

z  B"d% ostro'na, gdy przyjmujesz wi$cej ni' jednego klienta na raz.

TWOJA PRACA
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B%d& silna i spokojna
z  Je!li klient jest agresywny, staraj si$ nie reagowa) równie' 

agresj". Staraj si$ mówi) spokojnie i nie okazuj strachu.
z  Staraj si$ pokaza) klientowi, 'e si$ nie boisz i wiesz jak si$ broni). 

Mo'esz na przyk#ad powiedzie), 'e zadzwonisz do swojego 
ochroniarza lub osoby znajduj"cej si$ w pobli'u w razie potrzeby.

z  Je'eli czujesz si$ zagro'ona, b"d% silna i spokojna. 
Popro! klienta, 'eby opu!ci# pomieszczenie.  
Wezwij w#a!ciciela, menad'era lub w#"cz alarm.

Co mo'e by( u'yte przeciwko tobie
z  Je'eli nie chcesz by) &lmowana lub fotografowana, popro! 

klienta, aby schowa# telefon komórkowy do torby, pude#ka lub 
szu*ady.

z  Nie zak#adaj du'ych kolczyków ani naszyjnika w trakcie pracy. 
Mog" by) one u'yte, 'eby ci$ skaleczy)  
lub jako „bro(” przeciwko tobie.

z !Je'eli u'ywasz kajdanek, u'ywaj jedynie 
fa#szywych, które mo'na zdj") bez klucza.

z  Je'eli u'ywasz czego! do swojej obrony, 
b"d% ostro'na, aby nie by#o to u'yte  
przeciwko tobie.

z !Je'eli masz mo'liwo!) uczestniczy) 
w kursie samoobrony, wykorzystaj j".

6 Wybierz 
najlepszy sposób 
obrony nie 
nara!aj"c si# na 
niebezpiecze$stwo  6
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Pilnuj swoich pieni#dzy i rzeczy osobistych
z  W miejscu pracy b"d% uwa'na i nie zostawiaj warto!ciowych 

rzeczy na widoku innych.
z  Gdy klient ci p#aci, nie chowaj pieni$dzy razem do innych 

pieni$dzy. Za ka'dym razem wybieraj inne miejsce.

Je'eli pracujesz sama
z!!B"d% zawsze czujna!
z  !Rozwi( wiele technik obronnych, aby si$ lepiej chroni).

Je!li my!lisz, "e to pomo"e, daj klientowi wra"enie, "e nie  
jeste! sama. 
Poni"ej znajdziesz par# przyk$adów, które mog% ci podsun%& 
pomys$y:
z  Zamknij jeden z pokoi i w#"cz w nim telewizor lub radio.
z  Powiedz klientowi, 'e twoja wspó#pracowniczka i/lub twój 

ochroniarz przebywa lub pracuje w pokoju obok.
z  Gdy klient ci p#aci, powiedz mu, 'e przeka'esz pieni"dze 

w#a!cicielowi mieszkania, który znajduje si$ w pokoju obok.

Je'eli pracujesz razem z innymi
z  Umów si$ z kole'ankami, 'e b$dziecie wo#a) lub puka) do 

drzwi, gdy spotkanie z klientem trwa za d#ugo.
z  Uzgodnijcie miedzy sob" rodzaj sygna#u alarmowego.
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Je'eli pracujesz w swoim mieszkaniu
z  Kiedy umawiasz si$ na wizyt$ w mieszkaniu, nie podawaj 

swojego pe#nego adresu lecz zaproponuj odebranie klienta spod 
domu. Popro! o telefon, gdy dotrze na umówione miejsce. Dzi$ki 
temu b$dziesz mog#a oceni) klienta jeszcze przed spotkaniem.

z  Nie podawaj swojego kodu wej!ciowego, je!li taki istnieje. 
Spotkaj si$ z klientem przy wej!ciu do twojego budynku.

z  !Je!li chcesz zachowa) pewien stopie( prywatno!ci, nie pozwalaj 
klientowi, aby chodzi# po ca#ym mieszkaniu.

z  !Nie zostawiaj kluczy do szaf czy drzwi na widoku. W ten sposób 
zmniejszysz ryzyko zostania w nich zamkni$t".

Je'eli pracujesz w domu klienta lub w hotelu
z  Zawsze miej telefon komórkowy 

na#adowany i w zasi$gu r$ki.
z  Zawsze zaplanuj drog$ ucieczki.
z  !Je!li czujesz si$ niepewnie co do jakiego! 

przedmiotu w pokoju, mo'esz zas#oni) 
go swoimi ubraniami.

z  Je'eli idziesz do hotelu, staraj si$ sama 
wybra) hotel.

z  !Je'eli idziesz do domu klienta, powiadom 
kogo! o tym, gdzie b$dziesz. Upewnij si$, 
'e klient wie, 'e z kim! rozmawia#a!.

6 U%wiadom sobie 
swoje osobiste granice, 
poniewa! mog"  
zmieni& si# z czasem  
i do%wiadczeniem.  
Nie rób niczego, co  
mo!e stanowi& dla  
ciebie zagro!enie.  
Zawsze uprawiaj  
bezpieczny seks  6
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Je$li to mo'liwe, rozmawiaj cz#sto ze swoimi kole'ankami
z  !Je!li jeste! pocz"tkuj"c" w tej dzia#alno!ci, omów metody 

pracy i strategie negocjacyjne oraz zapytaj o inne rady  
i triki bardziej do!wiadczone kole'anki. Rady te s" wa'ne,  
aby nauczy) si$ pracowa) profesjonalnie. 

z   Nie wahaj si$ porozmawia) z nimi o swoich 
do!wiadczeniach i zadawa) pytania.

z !Rozmowa z kole'ankami pomo'e ci zdecydowa), 
ile godzin chcesz pracowa), jak" liczb$ klientów  
chcesz przyj"), ile czasu chcesz sp$dzi) z ka'dym  
klientem, jakich cen '"dasz i jakiego rodzaju us#ugi  
oferujesz.

z  Pami$taj, 'e solidarno!) z kole'ankami ma plusy: 
mo'ecie si$ wymieni) informacjami o kliencie, którego  
uwa'acie za niebezpiecznego, o nalotach policyjnych  
i o innych sprawach dotycz"cych waszego bezpiecze(stwa.

 z  Podzielcie si$ swoimi do!wiadczeniami zawodowymi, 
na przyk#ad tworz"c list$ „niebezpiecznych klientów”.

z !Je'eli chcia#aby! porozmawia) z kole'ankami, ale ich 
nie masz, spytaj organizacj$, od której otrzyma#a!  
t$ broszur$, czy mo'e ci$ z nimi skontaktowa). 
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Nie zapomnij: praca osoby $wiadcz%cej us!ugi  
seksualne to tak'e praca
Gdy pracujesz jako osoba !wiadcz"ca us#ugi seksualne, rozwijasz 
wiele umiej$tno!ci dotycz"cych seksualno!ci, komunikacji z  
lud%mi, ochrony zdrowia, zapobieganiu infekcji przenoszonych 
drog" p#ciow" (STI) i HIV/AIDS. 
Masz wiedz$ podstawow" w kwestiach prawnych, umiej$tno!ci 
organizacyjne i dar perswazji. 
Je'eli chcia#aby! zmieni) prac$, wiele z tych umiej$tno!ci mo'esz 
wykorzysta) równie' w innych bran'ach.
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Z klientami
z  Uwa'aj: klient, który wygl"da czysto, niekoniecznie 

musi by) zdrowy.
z Zawsze uprawiaj bezpieczny seks.
z !Bezpieczniej b$dzie, je!li za#o'ysz prezerwatyw$ sama, 

ni' 'eby! polega#a na tym, 'e to zrobi klient.
z  Uwa'aj, 'eby klient nie uszkodzi# prezerwatywy podczas 

stosunku.
Zapobieganie HIV i STI
z !U'ywaj osobnych prezerwatyw do ró'nych rodzajów seksu 

(nawet do seksu oralnego). Istniej" ró'ne rodzaje i marki  
prezerwatyw i 'eli nawil'aj"cych. Wypróbuj ró'ne prezerwatywy  
i znajd% najbardziej odpowiedni": ma#", du'", ze !rodkiem  
nawil'aj"cym, smakow" itp.

z !U'ywaj 'eli nawil'aj"cych wyprodukowanych na bazie wody, 
aby zmniejszy) ryzyko p$kni$cia prezerwatywy. Nigdy nie  
u'ywaj oliwki dzieci$cej, wazeliny, kremu albo innego !rodka 
nawil'aj"cego wyprodukowanego na bazie t#uszczu.

z !Ró'ne !rodki zabezpieczenia mog" by) u'ywane do ró'nych 
rodzajów seksu: prezerwatywy dla m$'czyzn, prezerwatywy  
dla kobiet, maski oralne… Zapytaj w swoim otoczeniu:  
skonsultuj si$ z kole'ankami i/lub organizacjami.

TWOJE ZDROWIE
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z !Rób regularnie badania krwi na HIV/STI. Badanie krwi 
wykazuje infekcj$ po oko#o 3 miesi"cach od ryzykownego  
zachowania. Pami$taj, 'e badanie krwi jedynie informuje  
o zaka'eniu, a nie chroni ci$ na przysz#o!).

z !Unikaj pracowania podczas miesi"czki, poniewa' ryzyko infekcji 
i przenoszenia chorób jest wtedy wi$ksze.

Kiedy prezerwatywa p#knie 
z Nie myj si$ od wewn"trz.
z Podmyj si$ jedynie wod" od zewn"trz.
z  Pójd% do szpitala lub lekarza na badanie 

kontrolne w ci"gu 4 godzin do 2 dni  
(48 godzin) od momentu p$kni$cia  
prezerwatywy. Powiedz, 'e  
prezerwatywa p$k#a lub, 'e uprawia#a!  
seks bez zabezpieczenia. Lekarze b$d"  
mogli udzieli) ci natychmiastowej pomocy. 

z  Zastosuj antykoncepcj$ po stosunku, je'eli nie stosowa#a! 
'adnej dodatkowej antykoncepcji.

Dbaj o swoje zdrowie
z !Poddawaj si$ regularnym badaniom lekarskim. 

Zasi$gnij porady u swojego lekarza na  
temat ró'nych metod antykoncepcji.

z Staraj si$ nie przepracowywa).
z Pami$taj o przerwach w trakcie pracy.

6 Zdrowie, 
dobra forma i 
samopoczucie  
s" wa!ne.  6
 

6 Poinformuj si# 
na temat leczenia  
HIV i leczenia  
przypadków nag'ych  
w swoim kraju  6 
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Masz prawa!
z  B"d% !wiadoma swoich praw. Pami$taj, 'e agresja &zyczna i/lub 

seksualna jak równie' przemoc seksualna s" przest$pstwami!  
To nie jest cz$!ci" twojej pracy.

z  Je!li do!wiadczysz jakiejkolwiek formy agresji lub maltretowania, 
wykorzystywania lub dyskryminacji, skontaktuj si$ z organizacj", 
od której dosta#a! t$ broszur$ lub jedn" z organizacji wymienio-
nych na ko(cu broszury (strony 18-19). Poinformuj" ci$ one  
o twoich prawach i popr" w procesie s"dowym lub skieruj" ci$  
do innej organizacji (np. je'eli chcia#aby! pój!) na policj$). 

z  Je'eli pracujesz zagranic" albo je'eli jeste! sama i do!wiadczysz 
przemocy lub agresji, zadzwo( do organizacji, od której  
otrzyma#a! t$ broszur$. 

z  Mo'esz równie' zyska) poparcie od innych instytucji, takich jak:
 organizacje praw cz#owieka, gor"ce linie i organizacje pa(stwowe.
z  Pami$taj, 'e osoby !wiadcz"ce us#ugi seksualne i obcokrajowcy 

mog" do!wiadczy) dyskryminacji i nie zawsze mog" liczy) na 
wsparcie w#adz i spo#ecze(stwa. 

TWOJE PRAWA

6 UWAGA! Je%li do%wiadczysz przemocy np. 
gwa'tu, zg'o% si# natychmiast do lekarza, nie myj"c si#,  
by nie zatrze& %ladów, które s" jej dowodem  6



6 Je!eli znajdziesz 
si# w sytuacji, w której  
twoje prawa nie s"  
szanowane albo czujesz  
si# zagro!ona, skontaktuj  
si# z organizacj"  
popieraj"c" osoby  
%wiadcz"ce us'ugi  
seksualne  6
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Masz prawa w swoim $rodowisku pracy!
z  Je'eli to mo'liwe, nie akceptuj pracy, je!li nie odpowiadaj" 

ci warunki. 
z  Je'eli nie czujesz si$ swobodnie w swoim miejscu pracy, 

postaraj si$ je zmieni) albo porozmawiaj ze swoim menad'erem 
o lepszych warunkach lub zmianie miejsca pracy.

z  Je'eli masz menad'era, przed rozpocz$ciem pracy ustal z nim/ni" 
warunki pracy i jakiego typu us#ugi b$dziesz oferowa#a.  
Spróbuj wynegocjowa), w jaki sposób chcesz, aby ci p#acono: 
dziennie czy tygodniowo.

z  Je!li napotkasz si$ z molestowaniem, 
dyskryminacj" albo maltretowaniem,  
dowiedz si$, z kim mo'esz porozmawia)  
na ten temat.
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6  Zmuszanie do prostytucji, handel lud(mi oraz prostytucja 
nieletnich s" zabronione we wszystkich ni!ej wymienionych  
krajach i okre%lone jako czyny przest#pcze  6

Uregulowania prawne dotycza̧  ce prostytucji
Prostytucja w BU)GARII nie jest 
ani karalna ani zalegalizowana
System prawny w Bu#garii nie odnosi si$ bezpo!rednio do  
osób !wiadcz"cych us#ugi seksualne – ich dzia#alno!) nie  
jest ani zalegalizowana ani karalna. Kodeks karny zawiera  
informacje dotycz"ce przepisów karnych dla w#a!cicieli  
seksbiznesu i handlu lud%mi. 
Jako czyny przest$pcze uwa'a si$: sutenerstwo/pod'eganie  
do uprawiania prostytucji, zmuszanie do prostytucji oraz  
prostytucja nieletnich a tak'e handel lud%mi w prostytucji.
Organizowanie i oferowanie miejsc prostytucji (us#ugi seksualne  
w lokalach) jest równie' karalne. Nie tylko menad'erowie ale  
tak'e osoby !wiadcz"ce us#ugi seksualne mog" by) ukarane  
za sutenerstwo, je'eli wynaj$#y lokal w tym celu. 

Dodatkowe informacje
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Prostytucja we FRANCJI nie jest ani zabroniona ani 
regulowana, ale zach#canie do prostytucji jest karalne
Od 2003 roku czynne i bierne zach$canie do prostytucji jest karalne. 
Czynne zach$canie do prostytucji oznacza, 'e osoba dzia#a (u'ywaj"c 
s#ów lub gestów) z zamiarem zaproponowania us#ugi seksualnej  
wynagrodzonej materialnie i reklamuje si$ w miejscu publicznym.  
Bierne zach$canie do prostytucji dotyczy jakiejkolwiek osoby, która  
ma zamiar zaoferowa) op#acan" us#ug$ seksualn".
Nie istniej" odr$bne uregulowania dotycz"ce us#ug seksualnych w lo-
kalach. Zgodnie z ostatnimi praktykami policji, osoby !wiadcz"ce us#ugi 
seksualne og#aszaj"ce si$ w Internecie, mog" by) oskar'one o zach$-
canie do prostytucji. St"d zaleca si$ unika) wstawiania cen jak i nagich/
pó#nagich zdj$) do Internetu.
Sutenerstwo – czyli pomocnictwo i ochrona prostytucji, czerpanie ko-
rzy!ci maj"tkowych z uprawiania prostytucji przez inn" osob$ i wspó#-
'ycie z osob" !wiadcz"c" us#ugi seksualne, nie posiadaj"c przy tym 
w#asnych !rodków &nansowych – jest zabronione. Organizowanie us#ug 
seksualnych w lokalach równie' jest zabronione. Zaleca si$, 'eby wszyst-
kie osoby !wiadcz"ce us#ugi seksualne pracuj"ce w jednym mieszkaniu 
poda#y swoje dane do najmu, aby unikn") kary za sutenerstwo. 

Prostytucja w NIEMCZECH jest legalna
Niemieckie ustawodawstwo ze stycznia 2002 roku dotycz"ce prostytucji 
uznaje us#ugi seksualne jako dzia#alno!) legaln", daj"c zarówno osobom 
zatrudnionym jak i prowadz"cym samodzieln" dzia#alno!) normalne 
prawa pracy i mo'liwo!) korzystania z pomocy spo#ecznej. Natomiast 
obcokrajowcy !wiadcz"cy us#ugi seksualne, niemaj"cy zezwolenia na 
pobyt, nie odnosz" 'adnych korzy!ci z tego prawa. Poniewa' ustawa  
ta nie ma 'adnego zwi"zku z niemieckim prawem do spraw 
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cudzoziemców, nie przyznaje wi$c obcokrajowcom prawa wjazdu do 
Niemiec i ustanowienia miejsca pracy w bran'y zwi"zanej z seksem.
Je'eli pochodzisz z jednego z pa(stw cz#onkowskich Unii Europejskiej, 
mo'esz bezproblemowo !wiadczy) us#ugi seksualne w Niemczech 
prowadz"c samodzieln" dzia#alno!). Nie istniej" odr$bne uregulowania 
dotycz"ce us#ug seksualnych w lokalach.

Prostytucja we W)OSZECH nie jest ani zabroniona ani 
regulowana, ale zach#canie do prostytucji jest karalne
Zach$canie do prostytucji na ulicy jest zabronione i grozi za to grzywna. 
Ponadto burmistrzowie niektórych miast wydali dekrety, które zakazuj" 
nieprzyzwoitych ubiorów, niew#a!ciwego zachowania i zatrzymywania 
si$ w pobli'u ko!cio#ów, budynków u'yteczno!ci publicznej i dzielnic 
mieszkaniowych. Ka'demu, który pope#ni jedno z wy'ej wymienionych 
przest$pstw, grozi grzywna pomi$dzy 80 + a 500 +.
Prawo pozwala policji odwiedzi) mieszkanie i za'"da) od cudzoziem-
ców spoza Unii Europejskiej przedstawienia swojego zezwolenia na 
pobyt i umowy najmu mieszkania. Je!li nie przedstawisz swojego 
zezwolenia na pobyt, mo'esz by) prawnie zobowi"zana uda) si$ na 
policj$. Mo'esz by) zmuszona do pobytu w komisariacie policji w celu 
dokonania twojej identy&kacji, pobrania odcisków palców i zrobienia 
zdj$) na maksymalnie 24 godziny. Najnowsze uregulowania prawne 
okre!laj" wjazd albo pobyt we W#oszech bez zezwolenia jako przest$p-
stwo, które podlega karze grzywny w wysoko!ci 5 000 + do 10 000 +. 
Je!li zostaniesz zatrzymana lub aresztowana, masz prawo poprosi)  
o kontakt z prawnikiem. Je'eli wymierzono ci grzywn$, masz prawo  
'"dania jej uniewa'nienia za pomoc" prawnika w ci"gu 60 dni.
Pod'eganie, sutenerstwo i wykorzystywanie s" karalne. Organizowanie 
us#ug seksualnych w lokalach jest równie' zabronione.
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Prostytucja w PORTUGALII nie jest ani 
karalna ani zalegalizowana
Od roku 1983 prostytucja w Portugalii nie jest karalna. Oznacza to, 'e 
cho) us#ugi seksualne nie s" uznane prawnie, to nie s" uwa'ane za prze-
st$pstwo. Dlatego osoby !wiadcz"ce us#ugi seksualne nie mog" by) za 
nie aresztowane. Natomiast sutenerstwo – zach$canie albo u#atwianie 
prostytucji profesjonalnie lub dla zysku – jest uwa'ane za przest$p-
stwo, które podlega karze pozbawienia wolno!ci od 6 miesi$cy do 5 lat. 
Ponadto osoba, która dostarcza, zwabia, przyjmuje albo transportuje 
kogo! w celu wykorzystywania seksualnego mo'e zosta) skazana na 
kar$ pozbawienia wolno!ci od 3 do 10 lat.
Prawo portugalskie chroni ludzi w ich  
domach, to znaczy 'e policja nie mo'e  
wej!) do 'adnego domu bez uprzedniego  
pisemnego zezwolenia wydanego przez s"d.
Prawo portugalskie nie uznaje zw#aszcza us#ug  
seksualnych w lokalach.

Na poni'szej li!cie znajdziesz adresy naszych organizacji, które oferuj" 
dobrowolne, anonimowe, bezp#atne i poufne porady prawne oraz w 
kwestiach socjalnych zarówno dla obywateli danego kraju jak i obco-
krajowców !wiadcz"cych us#ugi seksualne. Mo'emy zapewni) postaw$ 
niedyskryminuj"c" i szacunek dla twoich praw cz#owieka.
Za po!rednictwem ni'ej wymienionych organizacji mo'esz uzyska) 
tak'e informacje i pomoc w innych cz$!ciach Europy i nawi"za) kontakt 
z innymi organizacjami.

6 Je%li chcesz otrzyma& 
wi#cej informacji na temat 
powy!szych praw, zwró& 
si# do organizacji, od której 
dosta'a% t# broszur#o  6

Pomoc dla osób swiadczacych uslugi seksualne´ ˛ –
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Mo"esz równie" znale'& wi#cej adresów na stronie www.services4sexworkers.eu 

Bu!garia
“Health and social development” 
Foundation, So*a
17 Macedonia blvd., *. 4
So&a
Tel: (0035) 09 884 519842
prohealth@hesed.bg
www.hesed.bg
Publiczna s#u'ba zdrowia oferuje ba-
dania na HIV (anonimowe i bezp#atne), 
badania na inne STI (za op#at")  
i leczenie wielu innych chorób.
Organizacje pozarz"dowe oferuj" 
darmowe i anonimowe us#ugi dla osób 
!wiadcz"cych us#ugi seksualne w 9  
du'ych regionach Bu#garii. Obejmuj" 
one promocje zdrowia i regularne 
badania na HIV, sy&lis, wirusowe 
zapalenie w"troby typu B i C i lecznie 
niektórych STI. Lecznie HIV/AIDS 
jest bezp#atne dla ogó#u ludno!ci 
#"cznie z osobami !wiadcz"cymi us#ugi 
seksualne bez wzgl$du na rodzaj 
ubezpieczenia zdrowotnego; jedynym 
wymogiem jest posiadanie wa'nego 
dowodu osobistego. 

Francja 
Autres Regards, Marseille
3, rue de Bone
13005 Marseille
Tel: (0033) 04 91 42 42 90
contact@autresregards.org
www.autresregards.org,  
www.indoors13.blogspot.com

Médecins du Monde, Nantes
33 rue Fouré 
44000 Nantes
Tel: (0033) 06 63 52 56 63 
mdm44@free.fr 
www.medecinsdumonde.org/fr/ 
En-France/Nantes 
 
Publiczna s#u'ba zdrowia (CDAG) 
oferuje dobrowolne, anonimowe,  
bezp#atne i poufne badania na HIV  
i STI, jak równie' leczenie niektórych 
STI. Us#ugi te s" dost$pne w ka'dym 
mie!cie. Leczenie HIV/AIDS jest  
bezp#atne dla ogó#u ludno!ci #"cznie  
z osobami !wiadcz"cymi us#ugi seksu-
alne bez wzgl$du na rodzaj 
ubezpiecznia zdrowotnego.

Niemcy 
Amnesty for Women, Hamburg
Grosse Bergstr. 231
22767 Hamburg (Altona)
Tel: (0049) 040 384 753
info@amnestyforwomen.de
www.amnestyforwomen.de

Ragazza, Hamburg
Brennerstr. 19
20099 Hamburg (St. Georg)
Tel: (0049) 040 244 631
ragazza@w4w.net
www.ragazza-hamburg.de
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Publiczna s#u'ba zdrowia (Gesundheit-
sämter) oferuje dobrowolne, anonimo-
we, bezp#atne i poufne badania na HIV 
i STI, jak równie' leczenie niektórych 
STI, jak sy&lis i rze'"czka. Za leczenie 
HIV/AIDS, jak i innych STI nale'y  
zap#aci), je'eli nie ma si$ ubezpie-
czenia zdrowotnego. Ogólna opieka 
zdrowotna i leczenie s" bezp#atne 
tylko dla pacjentów posiadaj"cych 
wa'ne ubezpieczenie zdrowotne.  
W przeciwnym razie pacjent musi 
p#aci) za us#ugi. 

W!ochy
CDCP Onlus
www.lucciole.org
Helpline: 848800017

Pordenone – Central o+ce 
Casella Postale 67, 33170 Pordenone
Tel: (0039) 0434551868
lucciole.pordenone@gmail.com

Trieste – Stella Polare
Via Androna degli Orti 4/b
Tel: (0039) 0403481366
stellapolare.trieste@gmail.com

Genova – Le graziose
Via San Luca 12/19
Tel: (0039) 3331558473
legraziosedigenova@hotmail.it

Publiczna s#u'ba zdrowia oferuje 
dobrowolne, anonimowe, bezp#atne  
i poufne badania na HIV i STI. Leczenie 
HIV/AIDS jest bezp#atne zarówno dla 
W#ochów jak i obcokrajowców #"cznie 
z osobami !wiadcz"cymi us#ugi  
seksualne. Inne us#ugi zdrowotne 
#"cznie z leczeniem STI s" oferowane 
za op#at" (obliczan" w odniesieniu  
do sytuacji &nansowej pacjenta).

Portugalia
Porto G – APDES, Porto
Alameda Jean Piaget, nº 100
Vila Nova de Gaia
Tel: (00351) 227 531 106/7
info@apdes.pt
www.apdes.pt

Publiczna s#u'ba zdrowia jest 
dostepna zarówno dla obywateli 
Portugalii jak i obcokrajowców za 
op#at", która jest obni'ona dla tych, 
którzy wp#acaj" sk#adki na ubezpie-
czenia spo#eczne. Badania na HIV s" 
dobrowolne, anonimowe i bezp#atne. 
Leczenie HIV/AIDS i innych STI jest 
dost$pne bezp#atnie. Pracownicy 
s#u'by zdrowia podlegaj" tajemnicy 
zawodowej i wszystkie przez ciebie 
przekazane informacje s" poufne.
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