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Niniejsza broszura została opracowana przez osoby 
świadczące usługi seksualne oraz przez organizacje z pięciu 
krajów: Bułgarii, Francji, Niemiec, Włoch i Portugalii.

K Jest ona skierowana do osób świadczących usługi 
seksualne w hotelach, mieszkaniach, domach publicznych, 
klubach, barach, salonach masażu, saunach, sex shopach i 
innych lokalach.

K W tej broszurze znajdziesz informacje dotyczące 
bezpieczeństwa w twoim miejscu pracy. Może ona być rów-
nież przydatna, jeżeli planujesz pracować w jednym z powyżej 
wymienionych krajów, ponieważ zawiera informacje dotyczą-
ce warunków pracy, z którymi możesz się tam spotkać.

K Niektóre z rad ogólnych mogą być ci już znane. 
Inne natomiast wiążą się ze specyficznymi sytuacjami i  
miejscami pracy.

K Na końcu tej broszury znajdziesz informacje na temat 
uregulowań prawnych dotyczących prostytucji oraz listę  
organizacji z wyżej wymienionych krajów, które wspierają 
osoby świadczące usługi seksualne.

K
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Przed rozpoczȩ ciem pracy
Rozwiń umiejętności negocjacyjne z klientami
z  Negocjacje i porozumienie z klientem zawsze powinny mieć 

miejsce przed usługą seksualną. Wyraź jasno, jakie usługi  
seksualne oferujesz i za jaką cenę. Twoja odmowa musi być 
dla klienta jednoznacznie zrozumiała. Nie znaczy nie.

z  Zawsze negocjuj z klientem i/lub twoim menadżerem, 
co będziesz robić a czego NIE.

z  Każda dodatkowa usługa musi być opłacona.

W trakcie pracy
Ufaj swojej intuicji
z  Jeżeli to możliwe, pracuj tam, gdzie się czujesz najbezpieczniej.
z  Bądź świadoma zachowań klienta. Zawsze miej go na oku.
z  Unikaj klientów, którzy znajdują się pod wpływem alkoholu lub 

innych narkotyków. Jeżeli nie możesz uniknąć takiej sytuacji,  
bądź wyjątkowo czujna.

Bądź czujna
z  Staraj się nie pić alkoholu lub zażywać innych narkotyków przed 

lub w trakcie pracy, aby zachować trzeźwość umysłu i panować 
nad sytuacją.

z  Unikaj zażywania narkotyków z klientem, zwłaszcza gdy należą 
one do niego.

z  Bądź ostrożna, gdy przyjmujesz więcej niż jednego klienta na raz.

TWOJA PRACA
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Bądź silna i spokojna
z  Jeśli klient jest agresywny, staraj się nie reagować również 

agresją. Staraj się mówić spokojnie i nie okazuj strachu.

z  Staraj się pokazać klientowi, że się nie boisz i wiesz jak się bronić. 
Możesz na przykład powiedzieć, że zadzwonisz do swojego 
ochroniarza lub osoby znajdującej się w pobliżu w razie potrzeby.

z  Jeżeli czujesz się zagrożona, bądź silna i spokojna. 
Poproś klienta, żeby opuścił pomieszczenie.  
Wezwij właściciela, menadżera lub włącz alarm.

Co może być użyte przeciwko tobie
z  Jeżeli nie chcesz być filmowana lub fotografowana, poproś 

klienta, aby schował telefon komórkowy do torby, pudełka lub 
szuflady.

z  Nie zakładaj dużych kolczyków ani naszyjnika w trakcie pracy. 
Mogą być one użyte, żeby cię skaleczyć  
lub jako „broń” przeciwko tobie.

z �Jeżeli używasz kajdanek, używaj jedynie 
fałszywych, które można zdjąć bez klucza.

z  Jeżeli używasz czegoś do swojej obrony, 
bądź ostrożna, aby nie było to użyte  
przeciwko tobie.

z �Jeżeli masz możliwość uczestniczyć 
w kursie samoobrony, wykorzystaj ją.

6	Wybierz 
najlepszy sposób 
obrony nie 
narażając się na 
niebezpieczeństwo  6
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Pilnuj swoich pieniędzy i rzeczy osobistych
z  W miejscu pracy bądź uważna i nie zostawiaj wartościowych 

rzeczy na widoku innych.

z  Gdy klient ci płaci, nie chowaj pieniędzy razem do innych 
pieniędzy. Za każdym razem wybieraj inne miejsce.

Jeżeli pracujesz sama
z��Bądź zawsze czujna!

z  �Rozwiń wiele technik obronnych, aby się lepiej chronić.

Jeśli myślisz, że to pomoże, daj klientowi wrażenie, że nie  
jesteś sama. 

Poniżej znajdziesz parę przykładów, które mogą ci podsunąć 
pomysły:
z  Zamknij jeden z pokoi i włącz w nim telewizor lub radio.

z  Powiedz klientowi, że twoja współpracowniczka i/lub twój 
ochroniarz przebywa lub pracuje w pokoju obok.

z  Gdy klient ci płaci, powiedz mu, że przekażesz pieniądze 
właścicielowi mieszkania, który znajduje się w pokoju obok.

Jeżeli pracujesz razem z innymi
z  Umów się z koleżankami, że będziecie wołać lub pukać do 

drzwi, gdy spotkanie z klientem trwa za długo.

z  Uzgodnijcie miedzy sobą rodzaj sygnału alarmowego.
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Jeżeli pracujesz w swoim mieszkaniu
z  Kiedy umawiasz się na wizytę w mieszkaniu, nie podawaj 

swojego pełnego adresu lecz zaproponuj odebranie klienta spod 
domu. Poproś o telefon, gdy dotrze na umówione miejsce. Dzięki 
temu będziesz mogła ocenić klienta jeszcze przed spotkaniem.

z  Nie podawaj swojego kodu wejściowego, jeśli taki istnieje. 
Spotkaj się z klientem przy wejściu do twojego budynku.

z  �Jeśli chcesz zachować pewien stopień prywatności, nie pozwalaj 
klientowi, aby chodził po całym mieszkaniu.

z  �Nie zostawiaj kluczy do szaf czy drzwi na widoku. W ten sposób 
zmniejszysz ryzyko zostania w nich zamkniętą.

Jeżeli pracujesz w domu klienta lub w hotelu
z  Zawsze miej telefon komórkowy 

naładowany i w zasięgu ręki.

z  Zawsze zaplanuj drogę ucieczki.

z  �Jeśli czujesz się niepewnie co do jakiegoś 
przedmiotu w pokoju, możesz zasłonić 
go swoimi ubraniami.

z  Jeżeli idziesz do hotelu, staraj się sama 
wybrać hotel.

z  �Jeżeli idziesz do domu klienta, powiadom 
kogoś o tym, gdzie będziesz. Upewnij się, 
że klient wie, że z kimś rozmawiałaś.

6	Uświadom sobie 
swoje osobiste granice, 
ponieważ mogą  
zmienić się z czasem  
i doświadczeniem.  
Nie rób niczego, co  
może stanowić dla  
ciebie zagrożenie.  
Zawsze uprawiaj  
bezpieczny seks  6
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Jeśli to możliwe, rozmawiaj często ze swoimi koleżankami
z  �Jeśli jesteś początkującą w tej działalności, omów metody 

pracy i strategie negocjacyjne oraz zapytaj o inne rady  
i triki bardziej doświadczone koleżanki. Rady te są ważne,  
aby nauczyć się pracować profesjonalnie. 

z   Nie wahaj się porozmawiać z nimi o swoich 
doświadczeniach i zadawać pytania.

z �Rozmowa z koleżankami pomoże ci zdecydować, 
ile godzin chcesz pracować, jaką liczbę klientów  
chcesz przyjąć, ile czasu chcesz spędzić z każdym  
klientem, jakich cen żądasz i jakiego rodzaju usługi  
oferujesz.

z  Pamiętaj, że solidarność z koleżankami ma plusy: 
możecie się wymienić informacjami o kliencie, którego  
uważacie za niebezpiecznego, o nalotach policyjnych  
i o innych sprawach dotyczących waszego bezpieczeństwa.

 z  Podzielcie się swoimi doświadczeniami zawodowymi, 
na przykład tworząc listę „niebezpiecznych klientów”.

z �Jeżeli chciałabyś porozmawiać z koleżankami, ale ich 
nie masz, spytaj organizację, od której otrzymałaś  
tę broszurę, czy może cię z nimi skontaktować. 
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Nie zapomnij: praca osoby świadczącej usługi  
seksualne to także praca
Gdy pracujesz jako osoba świadcząca usługi seksualne, rozwijasz 
wiele umiejętności dotyczących seksualności, komunikacji z  
ludźmi, ochrony zdrowia, zapobieganiu infekcji przenoszonych 
drogą płciową (STI) i HIV/AIDS. 
Masz wiedzę podstawową w kwestiach prawnych, umiejętności 
organizacyjne i dar perswazji. 
Jeżeli chciałabyś zmienić pracę, wiele z tych umiejętności możesz 
wykorzystać również w innych branżach.
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Z klientami
z  Uważaj: klient, który wygląda czysto, niekoniecznie 

musi być zdrowy.
z Zawsze uprawiaj bezpieczny seks.
z �Bezpieczniej będzie, jeśli założysz prezerwatywę sama, 

niż żebyś polegała na tym, że to zrobi klient.
z  Uważaj, żeby klient nie uszkodził prezerwatywy podczas 

stosunku.
Zapobieganie HIV i STI
z �Używaj osobnych prezerwatyw do różnych rodzajów seksu 

(nawet do seksu oralnego). Istnieją różne rodzaje i marki  
prezerwatyw i żeli nawilżających. Wypróbuj różne prezerwatywy  
i znajdź najbardziej odpowiednią: małą, dużą, ze środkiem  
nawilżającym, smakową itp.

z �Używaj żeli nawilżających wyprodukowanych na bazie wody, 
aby zmniejszyć ryzyko pęknięcia prezerwatywy. Nigdy nie  
używaj oliwki dziecięcej, wazeliny, kremu albo innego środka 
nawilżającego wyprodukowanego na bazie tłuszczu.

z �Różne środki zabezpieczenia mogą być używane do różnych 
rodzajów seksu: prezerwatywy dla mężczyzn, prezerwatywy  
dla kobiet, maski oralne… Zapytaj w swoim otoczeniu:  
skonsultuj się z koleżankami i/lub organizacjami.

TWOJE ZDROWIE
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z �Rób regularnie badania krwi na HIV/STI. Badanie krwi 
wykazuje infekcję po około 3 miesiącach od ryzykownego  
zachowania. Pamiętaj, że badanie krwi jedynie informuje  
o zakażeniu, a nie chroni cię na przyszłość.

z �Unikaj pracowania podczas miesiączki, ponieważ ryzyko infekcji 
i przenoszenia chorób jest wtedy większe.

Kiedy prezerwatywa pęknie 
z Nie myj się od wewnątrz.
z Podmyj się jedynie wodą od zewnątrz.
z  Pójdź do szpitala lub lekarza na badanie 

kontrolne w ciągu 4 godzin do 2 dni  
(48 godzin) od momentu pęknięcia  
prezerwatywy. Powiedz, że  
prezerwatywa pękła lub, że uprawiałaś  
seks bez zabezpieczenia. Lekarze będą  
mogli udzielić ci natychmiastowej pomocy. 

z  Zastosuj antykoncepcję po stosunku, jeżeli nie stosowałaś 
żadnej dodatkowej antykoncepcji.

Dbaj o swoje zdrowie
z �Poddawaj się regularnym badaniom lekarskim. 

Zasięgnij porady u swojego lekarza na  
temat różnych metod antykoncepcji.

z Staraj się nie przepracowywać.
z Pamiętaj o przerwach w trakcie pracy.

6	Zdrowie, 
dobra forma i 
samopoczucie  
są ważne.  6
 

6	Poinformuj się 
na temat leczenia  
HIV i leczenia  
przypadków nagłych  
w swoim kraju  6	
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Masz prawa!
z  Bądź świadoma swoich praw. Pamiętaj, że agresja fizyczna i/lub 

seksualna jak również przemoc seksualna są przestępstwami!  
To nie jest częścią twojej pracy.

z  Jeśli doświadczysz jakiejkolwiek formy agresji lub maltretowania, 
wykorzystywania lub dyskryminacji, skontaktuj się z organizacją, 
od której dostałaś tę broszurę lub jedną z organizacji wymienio-
nych na końcu broszury (strony 18-19). Poinformują cię one  
o twoich prawach i poprą w procesie sądowym lub skierują cię  
do innej organizacji (np. jeżeli chciałabyś pójść na policję). 

z  Jeżeli pracujesz zagranicą albo jeżeli jesteś sama i doświadczysz 
przemocy lub agresji, zadzwoń do organizacji, od której  
otrzymałaś tę broszurę. 

z  Możesz również zyskać poparcie od innych instytucji, takich jak:
 organizacje praw człowieka, gorące linie i organizacje państwowe.

z  Pamiętaj, że osoby świadczące usługi seksualne i obcokrajowcy 
mogą doświadczyć dyskryminacji i nie zawsze mogą liczyć na 
wsparcie władz i społeczeństwa. 

TWOJE PRAWA

6	UWAGA! Jeśli doświadczysz przemocy np. 
gwałtu, zgłoś się natychmiast do lekarza, nie myjąc się,  
by nie zatrzeć śladów, które są jej dowodem  6



6	Jeżeli znajdziesz 
się w sytuacji, w której  
twoje prawa nie są  
szanowane albo czujesz  
się zagrożona, skontaktuj  
się z organizacją  
popierającą osoby  
świadczące usługi  
seksualne  6
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Masz prawa w swoim środowisku pracy!
z  Jeżeli to możliwe, nie akceptuj pracy, jeśli nie odpowiadają 

ci warunki. 

z  Jeżeli nie czujesz się swobodnie w swoim miejscu pracy, 
postaraj się je zmienić albo porozmawiaj ze swoim menadżerem 
o lepszych warunkach lub zmianie miejsca pracy.

z  Jeżeli masz menadżera, przed rozpoczęciem pracy ustal z nim/nią 
warunki pracy i jakiego typu usługi będziesz oferowała.  
Spróbuj wynegocjować, w jaki sposób chcesz, aby ci płacono: 
dziennie czy tygodniowo.

z  Jeśli napotkasz się z molestowaniem, 
dyskryminacją albo maltretowaniem,  
dowiedz się, z kim możesz porozmawiać  
na ten temat.
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6		Zmuszanie do prostytucji, handel ludźmi oraz prostytucja 
nieletnich są zabronione we wszystkich niżej wymienionych  
krajach i określone jako czyny przestępcze  6

Uregulowania prawne dotycza̧  ce prostytucji
Prostytucja w BUłgaRII nie jest 
ani karalna ani zalegalizowana
System prawny w Bułgarii nie odnosi się bezpośrednio do  
osób świadczących usługi seksualne – ich działalność nie  
jest ani zalegalizowana ani karalna. Kodeks karny zawiera  
informacje dotyczące przepisów karnych dla właścicieli  
seksbiznesu i handlu ludźmi. 
Jako czyny przestępcze uważa się: sutenerstwo/podżeganie  
do uprawiania prostytucji, zmuszanie do prostytucji oraz  
prostytucja nieletnich a także handel ludźmi w prostytucji.
Organizowanie i oferowanie miejsc prostytucji (usługi seksualne  
w lokalach) jest również karalne. Nie tylko menadżerowie ale  
także osoby świadczące usługi seksualne mogą być ukarane  
za sutenerstwo, jeżeli wynajęły lokal w tym celu. 

Dodatkowe informacje
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Prostytucja we FRaNCJI nie jest ani zabroniona ani 
regulowana, ale zachęcanie do prostytucji jest karalne
Od 2003 roku czynne i bierne zachęcanie do prostytucji jest karalne. 
Czynne zachęcanie do prostytucji oznacza, że osoba działa (używając 
słów lub gestów) z zamiarem zaproponowania usługi seksualnej  
wynagrodzonej materialnie i reklamuje się w miejscu publicznym.  
Bierne zachęcanie do prostytucji dotyczy jakiejkolwiek osoby, która  
ma zamiar zaoferować opłacaną usługę seksualną.
Nie istnieją odrębne uregulowania dotyczące usług seksualnych w lo-
kalach. Zgodnie z ostatnimi praktykami policji, osoby świadczące usługi 
seksualne ogłaszające się w Internecie, mogą być oskarżone o zachę-
canie do prostytucji. Stąd zaleca się unikać wstawiania cen jak i nagich/
półnagich zdjęć do Internetu.
Sutenerstwo – czyli pomocnictwo i ochrona prostytucji, czerpanie ko-
rzyści majątkowych z uprawiania prostytucji przez inną osobę i współ-
życie z osobą świadczącą usługi seksualne, nie posiadając przy tym 
własnych środków finansowych – jest zabronione. Organizowanie usług 
seksualnych w lokalach również jest zabronione. Zaleca się, żeby wszyst-
kie osoby świadczące usługi seksualne pracujące w jednym mieszkaniu 
podały swoje dane do najmu, aby uniknąć kary za sutenerstwo. 

Prostytucja w NIeMCZeCH jest legalna
Niemieckie ustawodawstwo ze stycznia 2002 roku dotyczące prostytucji 
uznaje usługi seksualne jako działalność legalną, dając zarówno osobom 
zatrudnionym jak i prowadzącym samodzielną działalność normalne 
prawa pracy i możliwość korzystania z pomocy społecznej. Natomiast 
obcokrajowcy świadczący usługi seksualne, niemający zezwolenia na 
pobyt, nie odnoszą żadnych korzyści z tego prawa. Ponieważ ustawa  
ta nie ma żadnego związku z niemieckim prawem do spraw 
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cudzoziemców, nie przyznaje więc obcokrajowcom prawa wjazdu do 
Niemiec i ustanowienia miejsca pracy w branży związanej z seksem.
Jeżeli pochodzisz z jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, 
możesz bezproblemowo świadczyć usługi seksualne w Niemczech 
prowadząc samodzielną działalność. Nie istnieją odrębne uregulowania 
dotyczące usług seksualnych w lokalach.

Prostytucja we WłOSZeCH nie jest ani zabroniona ani 
regulowana, ale zachęcanie do prostytucji jest karalne
Zachęcanie do prostytucji na ulicy jest zabronione i grozi za to grzywna. 
Ponadto burmistrzowie niektórych miast wydali dekrety, które zakazują 
nieprzyzwoitych ubiorów, niewłaściwego zachowania i zatrzymywania 
się w pobliżu kościołów, budynków użyteczności publicznej i dzielnic 
mieszkaniowych. Każdemu, który popełni jedno z wyżej wymienionych 
przestępstw, grozi grzywna pomiędzy 80 € a 500 €.
Prawo pozwala policji odwiedzić mieszkanie i zażądać od cudzoziem-
ców spoza Unii Europejskiej przedstawienia swojego zezwolenia na 
pobyt i umowy najmu mieszkania. Jeśli nie przedstawisz swojego 
zezwolenia na pobyt, możesz być prawnie zobowiązana udać się na 
policję. Możesz być zmuszona do pobytu w komisariacie policji w celu 
dokonania twojej identyfikacji, pobrania odcisków palców i zrobienia 
zdjęć na maksymalnie 24 godziny. Najnowsze uregulowania prawne 
określają wjazd albo pobyt we Włoszech bez zezwolenia jako przestęp-
stwo, które podlega karze grzywny w wysokości 5 000 € do 10 000 €. 
Jeśli zostaniesz zatrzymana lub aresztowana, masz prawo poprosić  
o kontakt z prawnikiem. Jeżeli wymierzono ci grzywnę, masz prawo  
żądania jej unieważnienia za pomocą prawnika w ciągu 60 dni.
Podżeganie, sutenerstwo i wykorzystywanie są karalne. Organizowanie 
usług seksualnych w lokalach jest również 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, że 
choć usługi seksualne nie są uznane prawnie, to nie są uważane za prze-
stępstwo. Dlatego osoby świadczące usługi seksualne nie mogą być za 
nie aresztowane. Natomiast sutenerstwo – zachęcanie albo ułatwianie 
prostytucji profesjonalnie lub dla zysku – jest uważane za przestęp-
stwo, które podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 5 lat. 
Ponadto osoba, która dostarcza, zwabia, przyjmuje albo transportuje 
kogoś w celu wykorzystywania seksualnego może zostać skazana na 
karę pozbawienia wolności od 3 do 10 lat.
Prawo portugalskie chroni ludzi w ich  
domach, to znaczy że policja nie może  
wejść do żadnego domu bez uprzedniego  
pisemnego zezwolenia wydanego przez sąd.
Prawo portugalskie nie uznaje zwłaszcza usług  
seksualnych w lokalach.

Na poniższej liście znajdziesz adresy naszych organizacji, które oferują 
dobrowolne, anonimowe, bezpłatne i poufne porady prawne oraz w 
kwestiach socjalnych zarówno dla obywateli danego kraju jak i obco-
krajowców świadczących usługi seksualne. Możemy zapewnić postawę 
niedyskryminującą i szacunek dla twoich praw człowieka.
Za pośrednictwem niżej wymienionych organizacji możesz uzyskać 
także informacje i pomoc w innych częściach Europy i nawiązać kontakt 
z innymi organizacjami.

6	Jeśli chcesz otrzymać 
więcej informacji na temat 
powyższych praw, zwróć 
się do organizacji, od której 
dostałaś tę broszuręo  6

Pomoc dla osób swiadczacych uslugi seksualne´ ˛ –
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Możesz również znaleźć więcej adresów na stronie www.services4sexworkers.eu 

Bułgaria
“Health and social development” 
Foundation, Sofia
17 Macedonia blvd., fl. 4
Sofia
Tel: (0035) 09 884 519842
prohealth@hesed.bg
www.hesed.bg

Publiczna służba zdrowia oferuje ba-
dania na HIV (anonimowe i bezpłatne), 
badania na inne STI (za opłatą)  
i leczenie wielu innych chorób.
Organizacje pozarządowe oferują 
darmowe i anonimowe usługi dla osób 
świadczących usługi seksualne w 9  
dużych regionach Bułgarii. Obejmują 
one promocje zdrowia i regularne 
badania na HIV, syfilis, wirusowe 
zapalenie wątroby typu B i C i lecznie 
niektórych STI. Lecznie HIV/AIDS 
jest bezpłatne dla ogółu ludności 
łącznie z osobami świadczącymi usługi 
seksualne bez względu na rodzaj 
ubezpieczenia zdrowotnego; jedynym 
wymogiem jest posiadanie ważnego 
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 służba zdrowia (CDAG) 
oferuje dobrowolne, anonimowe,  
bezpłatne i poufne badania na HIV  
i STI, jak również leczenie niektórych 
STI. Usługi te są dostępne w każdym 
mieście. Leczenie HIV/AIDS jest  
bezpłatne dla ogółu ludności łącznie  
z osobami świadczącymi usługi seksu-
alne bez względu 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 służba zdrowia (Gesundheit-
sämter) oferuje dobrowolne, anonimo-
we, bezpłatne i poufne badania na HIV 
i STI, jak również leczenie niektórych 
STI, jak syfilis i rzeżączka. Za leczenie 
HIV/AIDS, jak i innych STI należy  
zapłacić, jeżeli nie ma się ubezpie-
czenia zdrowotnego. Ogólna opieka 
zdrowotna i leczenie są bezpłatne 
tylko dla pacjentów posiadających 
ważne ubezpieczenie zdrowotne.  
W przeciwnym razie pacjent musi 
płacić za usługi. 

Włochy
CDCP Onlus
www.lucciole.org
Helpline: 848800017

Pordenone – Central office 
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 służba zdrowia oferuje 
dobrowolne, anonimowe, bezpłatne  
i poufne badania na HIV i STI. Leczenie 
HIV/AIDS jest bezpłatne zarówno dla 
Włochów jak i obcokrajowców łącznie 
z osobami świadczącymi usługi  
seksualne. Inne usługi zdrowotne 
łącznie z leczeniem STI są oferowane 
za opłatą (obliczaną w odniesieniu  
do sytuacji finansowej 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 służba zdrowia jest 
dostepna zarówno dla obywateli 
Portugalii jak i obcokrajowców za 
opłatą, która jest obniżona dla tych, 
którzy wpłacają składki na ubezpie-
czenia społeczne. Badania na HIV są 
dobrowolne, anonimowe i bezpłatne. 
Leczenie HIV/AIDS i innych STI jest 
dostępne bezpłatnie. Pracownicy 
służby zdrowia podlegają tajemnicy 
zawodowej i wszystkie przez ciebie 
przekazane informacje są poufne.
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