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Dragi cititori și cititoare,
această broșură este adresată femeilor care lucrează în
Marburg în domeniul prostituției.
Ea cuprinde informații și adrese importante.
In Germania legea prostituției a intrat în vigoare în anul 2002.
De la această dată prostituția a fost legalizată. Lucrând în
domeniul prostituției, dvs. aveți drepturi cât și responsabilități.
Despre acestea dorim să vă informăm în această broșură .
De exemplu, știați că dacă un client refuză să vă plătească
banii pentru serviicile prestate puteți să-l reclamați în instanță?
Puteți să obțineți informații despre:
•
•
•
•
•
•
•
•

Cum declar noul domiciliul în Marburg
Ce trebuie să urmăresc dacă vin din străinătate și
doresc să lucrez în Germania?
Cum mă înscriu la biroul de finanțe și impozite?
Unde găsesc consultații ginecologice care sunt gratuite
și rămîn anonime?
Cum pot să mă feresc de boli venerice transmisibile?
Ce fel de asigurări sociale există în Germania
(asigurare socială de pensie și asigurare medicală)?
Unde găsesc îndrumări și ajutor în caz de exploatare și
violență?
Cum pot să ies din prostituție?

Cu această brosură sperăm să vă putem ajuta cu informații
necesare.
Serviciul de egalitate în drepturi din Marburg
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1. Indrumare
1.1. Indrumări pentru femeile care lucreazâ în domeniul
prostituției
FIM - Frauenrecht ist Menschenrecht e.V. (organizația FIM:
„dreptul femeilor este dreptul omului”)
Beratung für Frauen in der Prostitution ( Indrumări pentru
femeile care lucrează în domeniul prostituției)
Im Rathaus
Markt 1
35037 Marburg
Tel.: 06421-201100
E-Mail: info@fim-beratungszentrum.de
Internet: www.fim-frauenrecht.de
Orar: după stabilirea unui termen
La FIM obțineți informații și ajutor în următoarele domenii:
- sănătate, sarcină și trasmiterea bolilor venerice
- drept de ședere și drept de muncă
- privatizare (a lucra particular) și impozite
- violență și exploatare
- dacă nu mai doriți să lucrați în prostituție
Dacă doriți consilierele de la FIM vă pot însoții la următoarele
instituții:
− la biroul de evidență a populației și la biroul de finanțe
− la medici sau la cabinetul de boli venerice
(Universitätsklinik Marburg, STD Stelle Clinica
Universitară din Marburg, sectia STD (1) la
Dermatologie) 1
1

STD = „Sexually Transmitted Diseases“ (boli venerice)
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1.2

Indrumări pentru sănătate

AIDS-Hilfe Marburg e.V. (Ajutor pentru persoane care s-au
infectat cu HIV (SIDA)
Bahnhofstraße 27
35037 Marburg
Tel.: 06421-64523
Fax: 06421-62414
Email: mail@aids-hilfe-marburg.de
Internet: www.aids-hilfe-marburg.de
Orar cu publicul:
luni, marți și joi între orele:
10:00 – 13:00
marți între orele:
18:00 – 20:00
Serviciile cuprind:
• răspunsuri la toate întrebările despre HIV 2,
SIDA și alte boli venerice transmisibile
• test HIV - anticorpi se face în prima și a treia zi de
marți din lună
• îndrumări și sprijin la „Coming-Out” (cei care se
declară a fi homosexuali)
pro Familia Beratungsstelle Marburg
Frankfurter Straße 66
35037 Marburg
Tel.: 06421-21800
E-Mail: marburg@profamilia.de
Orar cu publicul:
luni între orele:
10:00 – 13:00
joi între orele:
15:00 – 18:00
și după înțelegere
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HIV inseamna „Human Immunodeficiency Virus“
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Orar telefonic:
De luni pîna vineri între orele:
De luni pîna joi între orele:

09:00 -13:00
15:00 -18:00

Oferta cuprinde printre altele:
• servicii medicale
• îndrumări la probleme cu partenerul
• îndrumări pentru femei însărcinate
• informații sexuale
• îndrumări în caz de viol sau tentativă de viol
• informații despre prevenire sarcină

Sucht- und Drogenberatung
Indrumare în caz de dependență și droguri
Frankfurter Straße 35
35037 Marburg
Tel.: 06421-26033
Fax: 06421-26035
E-Mail: marburg.suchtdwo@ekkw.de
Internet: www.suchtmr.de
Orar telefonic:
luni, miercuri, joi, vineri între orele:
marți între orele:
luni pîna joi între orele:

10:00 - 13:00
09:00 - 10:00
15:00 - 16:00

Orar cu publicul:
luni pînă vineri între orele:
luni pîna vineri între orele:

08:30 - 12:30
14:30 - 17:00

Luni de la 14:30 până la 15:30 puteți veni fâră programare.
Programări în afara orarului de mai sus se pot stabili.
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Oferta cuprinde printre altele:
• infomații și îndrumări
• îndrumări individuale, cu partenerul și întreaga
familie, atât pentru cei afectați cât și pentru persoanele
aparținetoare lori
• intermediere în unități medicale (de dezintoxicare,
terapie de desobișnuire, și altele)
• intermediere în substituire (inlocuitor de droguri),
îndrumare și însoțire psihologică
• intermediere în grupuri de auto ajutorare
• rehabilitare ambulantă, primul tratament alternativ
pentru un tratament staționar

1.3. Indrumări în caz de violență asupra femeilor
1.3.1.

Indrumări pentru femeile care au suferit violență
sexuală

Notruf Marburg e.V. (Telefon de urgențe)
Sfaturi pentru femei violate și agasate
Neue Kasseler Straße 1
35039 Marburg
Tel.: 06421-21438
E-Mail: notruf-marburg@gmx.de
Internet: www.frauennotruf-marburg.de
Orar telefonic și orar cu publicul:
luni înte orele:
16:00 - 18:00
joi între orele:
09:00 - 11:00
Pe lîngă informații și îndrumări telefonice, este posibilă și o
discuție personală gratuită în urma unei programări.
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Indrumare în caz de:
• viol și tentativă de viol
• agasare sexuală
• amenințare, urmărire, observare, „stalking“
• terorizare de fostul sau actualul soț sau partener
• terorizare sau agasare telefonică
• agasare prin internet sau telefon mobil
• agasare și agresiune la locul de muncă
1.3.2. Indrumări pentru femeile care au suferit
violență în cadrul familiei
Frauen helfen Frauen e.V. Marburg (organizația: Femei ajuăt
femei)
Beratungsstelle (centru de îndrumare și informare)
Alter Kirchhainer Weg 5
(Ortenberghaus, intrare: Georg-Voigt-Str.)
35039 Marburg
Tel.: 06421-161516
Internet: www.frauenhaus-marburg.de
Orar cu publicul:
luni și miercuri între orele:
10:00 - 13:00
joi între orele:
16:00 - 19:00
Pentru o programare vă rugăm sunați în prealabil.
Oferta cuprinde printre altele:
• primire în casa femeii („Frauenhaus“)
• întrebări referitoare la despărțire și divorț
• întrebări referitoare la ocrotire împotriva violenței prin
lege
• întrebări la urmărire/ „Stalking“
• înterbări la custodie și îngrijirea copiilor
• întrebări referitoare la drepturile cetățenilor străini
domiciliați în Germania
9

• intrebări referitoare la asigurare existențială
și întreținere
• ajutor și însoțire la instituții
• intermediere la medici, avocați și ajutor psihologic

1.4. Indrumări pentru femei
Magistrat der Universitätsstadt Marburg (Magistratura
orașului universitar Marburg)
Gleichberechtigungsreferat (Sfatul de egalitate în drepturi)
Rathaus, 3. Stock (primărie, et.3)
Markt 1
35035 Marburg
Tel.: 06421-201377
E-Mail: gleichberechtigungsreferat@marburg-stadt.de
Oferta cumprinde printre altele:
• discuții și îndrumări
• acordare de ajutor și intermediere
• plângeri și reclamații
Sfaturi și îndrumări:
• în caz de discriminare la egalitate în drepturi (legea
AGG)
• în situații grele de viață
• în caz de sarăcie la femei
• la întocmirea de cereri la organizații de ajutor
Puteți veni personal. Noi vă ajutăm în continuare cu plăcere.
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2. Ce trebuie să faceți pentru a putea lucra legal
în domeniul prostituției?
2.1. Inregistrarea domiciliului dvs.
Intîi trebuie să vă înregistrați domiciliul la „Stadtbüro“(spațiul
locativ)
Stadtbüro
Frauenbergstraße 35
35039 Marburg
Tel.: 06421-201801 oder 06421-201802
Fax: 06421-201828
E-Mail: stadtbuero@marburg-stadt.de
Orar cu publicul:
luni și miercuri între orele:
marți între orele:
joi între orele:
vineri între orele:

2.2.

08:00 - 17:00
08:00 - 13:00
08:00 - 18:00
07:30 - 12:00

Sedere

Cetățenii Uniunii Europene au libera alegere a unui domiciliu
dacă au un loc de muncă, ne mai avînd nevoie de drept de
ședere. Ei trebuie să fie posesori a unui pașaport valabil sau a
unui buletin de identitate valabil a țării de proveniență.
Dacă provin dintr-o țară care nu face parte din Uniunea
Europeană, ei necesită act de drept de ședere care aprobă și
dreptul de lucru (Dreptul de lucru este specificat în pașaport
sau în actul de drept de ședere).
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Cu întrebări referitoare la dreptul de ședere vă adresați la:
Ausländerbehörde (Biroul de emigrări)
Frauenbergstraße 35
1. Stock (et. 1)
Zimmer 123 (camera 123)
35039 Marburg
Tel.: 06421-201517 Fax: 06421-201593
Email: auslaenderbehoerde@marburg-stadt.de Internet:
www.marburg.de/de/16331
Orar cu publicul:
luni, miercuri și vineri între orele: 08:00 -12:00
joi între orele:
15:00 -18:00

2.3.

Inregistrare la biroul de finanțe și impozite

Dacă doriți să lucrați privat în domeniul prostituției în
Germania, trebuie să vă înregistrați la biroul de finanțe și
impozite. Acolo primiți un număr fiscal/de impozit. Acest număr
trebuie să-l prezentați la eventuale controale. In fiecare an
trebuie să faceți o declarație de impozit. Impozitul trebuie plătit
la biroul de finanțe și impozite.
Dacă aveți nelămuriri referitoare la impozit adresați-vă la biroul
de finanțe și impozite:
Finanzamt Marburg- Biedenkopf
Robert-Koch Straße 7
35037 Marburg
Tel.: 06421-6980
Fax: 06421-698109
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Orar cu publicul:
luni pîna miercuri între orele:
joi între orele:
vineri între orele:

08:00 -15:30
14:00 - 18:00
08:00 - 12:00

3. Sănătate
Femeile care lucrează în domeniul prostituției au un risc mărit
de a fi infectate cu HIV sau alte boli venerice. Prin contact
sexual neprotejat riscul se mărește. De acea protejați-vă
neapărat cu prezervative. In acest fel vă protejați nu numai pe
dvs., cît și pe partenerul dvs.
colegele și alte persoane.
Informați-vă vă rog despre
infectarea cu bolile venerice
și transmiterea lor.
In caz de dureri, cum ar
fi dureri abdominale consultați
de urgentă un medic. Foarte
indicate sînt controale medicale regulate.
O consultație medicală gratuită și discretă de sânge și secreție
obțineți la:
STD-Sprechstunde im Universitätsklinikum (Klinik für
Dermatologie und Allergologie)
(Clinica Universitară Lahnberge Marburg, secția: dermatologie
și boli alergice, STD=boli venerice)
Baldingerstraße
35043 Marburg
Tel.: 06421-5866475
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Orar cu publicul:
vineri între orele: 8:30 - 12.00
Programare telefonică în prealabil este necesară.
In caz de urgență vă prezentați la una din clinicile de mai jos
sau sunați la urgență:
• Diakonie-Krankenhaus Wehrda
Tel.: 06421-8080
• Universitätsklinikum Gießen und Marburg GmbH
Tel.: 06421 58-60
• Notruf Rettungsdienst: 112 (Numâr telefon urgența)
Dacă nu doriți să mergeți singură la clinică și aveți nevoie de o
translatoare, vă poate însoții cu plăcere o consilieră FIM.
__________________________________________________
Informații și broșuri referitoare la tema: transmiterea de boli
venerice infecțioase și protecție sexuală găsiți în diferite limbi
pe următorul site care se numește TAMPEP3
Internet : http://tampep.eu/CD2/languages.html

3

TAMPEP înseamnă: „European Network for HIV/ STI Prevention and Health Promotion
among Migrant Sex Workers“ (Legătura Europeană pentru prevenire HIV/SIDA și ajutor de
sănătate a migranților care lucrează în domeniul prostituției)
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4. Asigurare medicală de sănătate
In Germania este obligatorie asigurarea medicală de sănătate.
Puteți să faceți o asigurare medicală de stat sau privată. Dacă
doriți mai multe informații referitoare la asigurări medicale
puteți să vă adresați la o consilieră a organizației FIM sau la
un birou de asigurări medicale.
Următoarele asigurări medicale sunt de stat:
Barmer GEK
Internet: www.barmer-gek.de
Tel.: 0800-4540150
(convorbiri telefonice de pe telefon fix si mobil sunt gratuite)
DAK Gesundheit
Internet: www.dak.de
Tel.: 040-325325555
Techniker Krankenkasse
Internet: www.tk.de
Tel.: 0800-2858585 (gratuit)
AOK Die Gesundheitskasse
Internet: www.aok.de
Tel.: 06404-9242000 (numai pentru Hessen)

5. Asigurare socială de pensie
Dacă doriți vă puteți face o asigurare de pensie plătind
contribuție la Casa de Asigurări Sociale de Pensie din
Germania.
Dacă doriți mai multe informații adresați-vă unei consiliere a
organizației FIM sau la următoarele centre de îndrumare:
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Deutsche Rentenversicherung (Casa de Asigurări Sociale de
Pensie din Germania)
- Auskunfts- und Beratungsstelle – (Seviciul de informații și
îndrumări)
Softwarecenter 5a
35037 Marburg
Tel.: 06421-8041000
Fax: 06421-163109
E-Mail: kundenservice-in-marburg@drv-hessen.de

6. Violentă si exploatarea femeilor care lucrează
în domeniul prostituției
Exploatarea și violența sînt interzise în Germania și sînt
urmărite de poliție. Victimile unei infracțiuni sînt protejate prin
lege și obțin ajutor. De aceea puteți să vă adresați poliției
germane.
Dacă sînteți forțată să lucrați în domeniul prostituției sau sînteți
victima unei violențe sau a unei exploatări, atunci sînteți
victima unei infracțiuni. Dacă sînteți mai tânăra de 21 de ani și
sînteți obligată să lucrați în prostituție sau adusă pentru a lucra
în prostituție, este de asemenea o infracțiune.
Contacte:
Polizeidirektion Marburg- Biedenkopf
Raiffeisenstraße 1
35042 Marburg
Polizei Marburg: 06421-406201
telefon poliție: 110
Dacă nu doriți să mergeți singură la poliție, vă poate însoți o
consilieră a organizației FIM.
Dacă nu doriți să contactați poliția, puteți să vă adresați cu
încredere unei consiliere FIM.
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7. Cursuri de limba germană
Cursuri:
Dacă doriți să vă înbunătățiți cunoștințele de limba germană,
puteți urma diferite cursuri de limba germană la
Volkshochschule.
Volkshochschule (vhs) Marburg
Deutschhausstraße 38
35037 Marburg
Tel.: 06421-201246 Fax: 06421-201594
Email: vhs@marburg-stadt.de
Internet: www.vhs-marburg.de
Informații despre cursurile de limba germană:
luni pîna vineri între orele:
joi între orele:
si după programări prealabile

09:00 - 13:00
15:00 - 17:00

8. Ajutor în cazul în care nu mai doriți să lucrați în
domeniul prostituției
Dacă proveniți de exemplu din România sau Bulgaria aveți
dreptul de a lucra în orice alt domeniu.
La următoarele situri și numere de telefon puteți să obțineți
informații importante în cazul în care nu mai doriți să lucrați în
domeniul prostituției și căutați ajutor și în afară de Marburg:
•

FIM- Frauenrecht ist Menschenrecht e.V.
http://www.fim-frauenrecht.de/
Tel. Frankfurt: 069-97097970
Tel. Marburg: 06421-201100
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•

Modellprojekt DIWA („Drumul individual ca și alternativă.
Alternative pentru femeile care lucrează în domeniul
prostituției)
http://www.diwa-berlin.de/index.htm
Tel.: 030-57705728

•

OPERA in Nürnberg
http://kassandra-nbg.de/opera/
Tel.: 0911-4505300 oder 0911-4505301

•

P.I.N.K in Freiburg (Prostituție, ințegrare, un nou început
și să ști cum)
http://www.pink-baden.de/index.htm
Tel.: 0761-2169918

•

Kober (Centru de comunicare și îndrumare pentru
femeile care lucrează în domeniul prostituției din
Dortmund)
http://www.kober-do.de/
Tel.: 0231-8610850

•

Nachtfalter (Centru de îndrumare pentru femeile care
lucrează în domeniul prostituției și victime ale traficului
cu persoane din Essen)
http://nachtfalter.caritas-e.de/index.php
Tel.: 0201-3645547

•

KARO in Plauen (Curaj. Independență. Viața. Omul nu
este marfă)
http://www.karo-ev.de Tel.: 03741-276851
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Magistrat der Universitätsstadt Marburg
Gleichberechtigungsreferat in Zusammenarbeit mit
FIM - Frauenrecht ist Menschenrecht e.V.
Beratung für Frauen in der Prostitution
Magistratura orașului universitar Marburg
Sfatul de egalitate în drepturi în colaborare cu
organizația FIM: dreptul femeii este dreptul omului
Indrumări pentru femeile care lucrează în domeniul
prostituției
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