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Sex pe baNI?  
DaR SIgUR!
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În această broșură ȋţi oferim sfaturi, cum să-ți faci viața 
pe zonă mai ușoară.

Noi suntem asistenți sociali de stradă. Ne gaseşti 
regulat ȋn baruri şi pe zonă.

In orașele mai mari 
avem centre de sprijin. 
Acolo poţi: 
•   să faci duș și să-ți 

speli rufele 
•   să mănânci și să bei 

ceva
•    să beneficiezi de 

ajutor medical
•    să găsești un loc de 

dormit.

PREFAŢĂ
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Intră în vorbă cu noi 
sau ȋntrebă barmanul 
cum ne găsești. 
Ne poţi și suna 
sau vizita la 
centru.

Noi îți oferim con-
siliere (referitor la 
posibilitățile de câș-
tig, impozite, legile 
pentru străini, etc.), 
și te ajutăm dacă ai 
probleme. 

Te ȋnsoțim la auto-
rități, te informăm 
despre bolile pe 
care le poţi con-
tracta cȋnd faci sex. 
Bineȋnțeles că poţi 
apela la noi și dacă 
ai probleme cu dro-
gurile sau cu jocurile 
de noroc.

Poți apela la noi şi 
dacă, de exemplu, 
te hotărăşti să faci 
o şcoală. 
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•   Spune NU unui client sau 
unei practici sexuale,  
dacă sufletul tău îți zice 
NU.
•   Stabilește cât se poate de 

clar, ce servicii oferi și ce 
preţ iei.
•   Nu accepta târguiala. Tu 

ai preţul tău, pe care îl și 
valorezi.
•   Ofertele prea ieftine, 

strică piața pentru toți.
•   Încasează banii ȋn avans.

•   Păstrează-ți capul pe umeri – atenție la alcool și la 
droguri!

•  Fii atent la clienţii bauţi, ei fac deseori probleme.
•  Cine face japca, trage țeapă și fură, intră în gura lumii. 

În plus, clienţii pot să te denunţe la poliţie.
•  Ţineţi unul cu celălalt și preveniţi-vă asupra pericole-

lor, escrocilor și clienţilor incorecți.
•  Folosește ȋntodeauna un prezervativ. Chiar și la sex 

oral.
•  Prezervative și gel lubrifiant poţi să primești gratis de 

la baruri și de la noi. Cere și vei primi!
• Nu lasa să-ţi intre spermă sau sânge ȋn gură.

Dacă ai ȋntrebări, noi îți stăm la dispoziție.
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HIV este un virus. HIV distruge sistemul imunitar al 
corpului. Fără un tratament cu medicamente, se poate 
ajunge la boala SIDA, care pune viața ȋn pericol.

Chiar dacă ești tânăr și sănătos, te poţi infecta – prin sex 
fără prezervativ sau folosirea comună a aceleași seringi. 
Cine este pozitiv, poate infecta și pe alţii, inclusiv în 
cadrul unei relații de cuplu.

Nu poți vedea, dacă cineva are HIV. Oricine dintre par-
tenerii tăi sexuali sau dintre clienţii tăi ar putea să fie 
purtător.  

Dacă săruţi pe cineva, ȋl îmbrăţișezi, bei din același 
pahar sau folosești toaleta după cineva, nu ai 
cum să te infectezi.  

protecţia ȋmpotriva HIV
Sexul protejat te ferește de HIV – acest lucru 
e valabil și în contactele private sau de cuplu.

Cele mai importante reguli:
•  Fă sex numai cu prezervativ și gel lubri-

fiant fără grăsimi (de la vazelină, ulei sau 
alte grăsimi, prezervativul se poate rupe 
foarte ușor).

•  Nu lăsa să-ți ajungă spermă ȋn gură – și nici ȋn fund.

HIV ȘI SIDA
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•  Folosește numai prezervative cu inscrip-
ţia CE și DIN EN ISO și ai grijă la termenul 
de valabilitate. 

•  Deschide atent ambalajul, ca să nu se 
rupă prezervativul. 

•  Așteaptă pȋnă se ȋntărește penisul, trage 
pielea ȋnapoi, potrivește prezervativul 
pe capul penisului cu inelul spre exterior. 
Ține-l de vârf cu două degete și derulea-
ză-l cu cealaltă mâna ȋn jos. 

•  Înainte de sexul propriu-zis, pune pe 
prezervativ și pe gaură mult gel lubri-
fiant fără grăsimi. Din cauza grăsimilor 
(vazelină, ulei de masaj, loţiune de corp), 
prezervativul se poate rupe ușor. 

•  Nu pune gelul lubrifiant direct pe penis 
și abia apoi prezervativul, și nici două 
prezervative unul peste altul.

•  Verifică din când ȋn când, dacă prezerva-
tivul mai stă bine. După sex, scoate peni-
sul cât timp acesta este ȋncă tare, ţinând 
prezervativul de partea de jos.

•  Folosește pentru fiecare partener un 
prezervativ nou.

Sfaturi pentru foloSirea 
prezervativului
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Dacă îţi intră totuși spermă ȋn gură, scuip-o afară. Apoi 
clătește gura fără presiune mare, cel mai bine cu alcool.

E vorba de sănătatea ta! Nu renunţa la prezervative, 
pentru că un client îți oferă ceva bani în plus. 

Dacă injectezi droguri: folosește numai propria ta serin-
gă și nu o da pe a ta altora.

Dacă vrei să ştii mai mult sau ai întrebări,  
adresează-te nouă.

Testul HIV
Făcând un test HIV, 
poţi afla daca te-ai 
infectat. Testul nu 
costă mult sau este 
gratuit. În unele lo-
curi, primești raspun-
sul deja după 30 de 
minute.

Întreabă-ne pe noi,  
te ajutăm cu plăcere.

De știut:  datorită la HIV, nimeni nu trebuie să 
parăsească Germania.
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Făcând sex, te poţi infecta și cu alte boli, cum ar fi sifilis, 
gonoree (sculament, blenoragie) sau hepatită (gălbe-
nare).

Nici aceste boli nu se pot recunoaște la prima vedere. 
Fiecare partener sexual ar putea avea o asemena boală.

Unele dintre aceste boli pot să fie foarte neplăcute sau 
periculoase. Iar tu poţi infecta pe alţii cu acestea.

Iată cele mai răspândite semne ale acestor boli:
• dureri și arsuri la urinat 
• scurgeri de lichid din penis sau fund.
•  ulcerații, bășici sau noduli pe penis, la fund,  la gură 

sau în altă parte
• iritaţii sau pete pe piele
•  urină de culoare ȋnchisă, excremente de culoare des-

chisă.

Du-te cât de curând la doctor sau adresează-te nouă. 
Chiar daca semnele bolii dispar, agenții patogeni rămân 
în corp și pot provoca daune. 

Bolile acestea se pot trata foarte bine. Sex poţi avea însă 
abia după ce doctorul ȋţi dă voie.

Adresează-te nouă, noi te ajutăm cu plăcere.

INFECŢII  CU TRANSMITERE
SEXUALĂ
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protecţia
• Folosește și la sex oral un prezervativ.
•  Fă fisting numai cu manuși protectoare și mult gel 

lubrifiant. Atenţie: fiecare să-și folosească propriul 
său gel lubrifiant.

•  Folosește pentru fiecare nouă gaură (gură sau fund) 
un nou prezervativ și mănuși noi.

• Nu atinge bășicile, inflamațiile, ulcerațiile sau negii.

Controale  
medicale
Uneori aceste boli nu au 
deloc simptome, acestea 
sunt foarte ușoare, sau ul-
cerația este greu de văzut, 
de exemplu în fund. 

Ideal este să faci două 
controale medicale pe an. 
Atunci poţi să fii tratat și 
vindecat la timp.

Chiar dacă nu ai asigurare de sănătate, poți să-ți 
faci controalele medicale sau te poți vaccina.  
Adresează-te nouă şi te vom ajuta cu plăcere.

Ar trebui să te vaccinezi contra hepatitei A şi B.
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Drogurile
Anumiți oameni de pe zonă vând sau împart droguri 
degeaba.  Nu accepta însă nimic ce nu cunoști, și în nici 
un caz de la necunoscuți.

În special de heroină, cocaină și crystal poţi deveni 
foarte repede dependent. Dependenţa apare, indiferent 
dacă le tragi pe nas, le fumezi sau le injectezi.

Nu trebuie să-i ții companie clientului la consumul de 
droguri. Poţi să-i spui: “ eu dacă consum, nu mai pot să 
lucrez“.

Protejază-te de boli:
• Folosește ȋntodeauna seringa ta.
•  Folosește ȋntotdeauna tubul tău propriu 

sau bacnota ta la tras pe nas.
•  Nu da bancnote sau tuburi folosite și 

altora.

Dacă ai probleme cu drogurile, noi te ajutăm cu 
placere.

DROGURILE SI JOCURILE
DE NOROC
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Jocurile de noroc
Mulţi dintre voi joacă la 
automate sau fac pariuri 
sportive. Și de acestea 
poţi deveni dependent. 
Unii nici nu-și dau seama că 
au devenit dependenţi.

Ești nervos dacă nu poţi să joci? Joci și 
pariezi mai mult, decȋt ȋţi propui? Pierzi mai 
mulţi bani decȋt ţi-ai propus?

Adresează-te nouă, te sfătuim cu plăcere,  
ce să faci.

în mod automat!
La automate pierzi până la urmă totdeauna tu – 
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Dacă îţi faci un profil de escort pe internet sau dai  
anunţuri ca escort, te faci vizibil pentru mulți clienți.  
De aceea, ai grijă ce scrii despre tine.
• Cum arăt?
• Ce ofer și ce nu ofer?
• Ce știu bine?
• Ce fac cu plăcere?

Noi te ajutăm cu placere. Sau 
vizitează-ne ȋn grupul de chat 
 www.info4escorts.de .

atenţie:
•   Datele tale se pot 

vedea și se pot 
reține.

•   Pozele tale se pot 
vedea și pot fi 
folosite de alţii.

•   Nu știi niciodată, 
cu cine te ȋntȋl-
nești într-adevăr 
și ce te așteaptă.

SEXUL PE BANI ÎN INTERNET
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Poți să-ţi prelucrezi pozele, ca să nu mai fii recunoscut.

Nu trebuie să îţi scrii numărul tău de telefon ȋn profil.

Vorbește la telefon cu clientul, ca să-ţi faci o părere despre
el. Escrocii renunţă de obicei în această fază.

Dă-ți ȋntȋlnire prima dată ȋntr-un loc public (bar sau cafenea).

Ai  încredere ȋn sentimentul tău. Dacă ceva nu-ţi place,
renunță la întâlnire. 

Ia ȋntotdeauna prezervative şi gel lubrifiant
proprii cu tine.

Stabilește ȋnainte, ce servicii oferi și ce preț iei.

Când mergi prima data la un client, lasă adresa unui prieten.

Sfaturi:



14

Centre de sprijin
Amsterdam
Prostitutie en 
Gezondheidscentrum 292
Nieuwezijds Voorburgwal 292
1012 RT Amsterdam
Tel.: (+31 20) 531 86 00
Internet:  www.pg292.nl 

Berlin
subway/HILFE-FÜR-JUNGS e.V. 
Nollendorfstraße 31, 10777 Berlin
Tel.: (030) 215 57 59
Internet:  www.subway-berlin.de 

Essen
Nachtfalke
Varnhorststraße 17, 45127 Essen
Tel.: (0201) 105 37 21
Internet:  www.nachtfalke-ruhr.de 

Frankfurt
KISS – KrisenInterventionsStelle für Stricher 
Alte Gasse 32, 60313 Frankfurt am Main
Tel.: (069) 29 36 71 
Internet:  www.frankfurt-aidshilfe.de 

ADRESE
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Hamburg
BASIS-Projekt, Pulverteich 17, 20099 Hamburg
Tel.: (040) 280 16 07,  Internet:  www.basis-projekt.de 

Köln
Looks e.V., Pipinstraße 7, 50667 Köln
Tel.: (0221) 240 56 50, Internet:  www.looks-ev.de 

München
Marikas, Dreimühlenstraße 1, 80469 München
Tel.: (089) 725 90 84, Internet:  www.marikas.de 

Stuttgart
Café Strich-Punkt, Jakobstraße 3, 70182 Stuttgart
Tel.: (0711) 67 21 24 48
Internet:  www.verein-jugendliche.de 

Zürich
Checkpoint Zürich
Konradstrasse 1, 8005 Zürich
Tel.: (+41 44) 455 59 10
Internet:  www.checkpoint-zh.ch 

Informaţii ȋn internet
 www.info4escorts.de 

 www.subway-berlin.de 

 www.looks-ev.de 
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