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Sa faci.bapi cusexulte fi rjiisto dar te
si frigö.

Uneori totu l merge strunä. De exemplu, dacä
esti T n formä s i iji reu§est e lipeala  c u u n ti p
de treabä. S i dacä tipu l n u vrea ma i mul t de-
cät a{ i stabilit l a inceput, totul e  in ordine , b a
chiar ma i si cäsjigi un ban bun .

adecucgä
j alttel, si

ipepri se mfarripläsaffeasa.
Si atunci totul o ia razna. Nu mai ai unde dor-
mi, te simj i nasol , n-a i u n sfan| Tn buzunar s i
nici n u e  ros t d e cästi g cä t vez i cu ochii . § i
dacä d e atäta  ghinio n Tj i ies i di n fire , nic i c ä
mai inträ cineva in vorbä cu tine."

in asemene a zil e proaste , numa i de sänätate
nu-ji ma i arde . C u toate astea , trebui e sä ji i
cont: tocma i cän d n u respecj i regulil e sexului
sigur (safer sex), poji lua SIDA sau vreuna din
bolile (Maladiile ) Transmisibil e Sexua l (pres-
curtat MST) .
MST (sculamentul , sifilisul , hepatit a §.a. ) po t
sä fie tare supärätoare. in orice caz, pänä nu
te vindeci, nici ai cum sä te gändesti la sex.
Dacä lucrez i p e stradä , l a garä , i n cärcium i
sau in parc , est i propriu l ta u §ef . i n schimb ,
tu singu r trebui e sä te ocup i de toate aspec-
tele.
Tu iji procuri prezervativele (protexurile) si tot
tu faci ros t de lubrifiant . Chiar dacä lucrez i in
club or i Tn apartamentul propriu , trebuie sä a i
grijä sä-j i ste a prezervativ e bun e s i lubrifiant
la Tndemänä.

Bohle transmisibile sexual
Prescurtat: MST

Cui lucreazä in bransa sexului plätit , i  se poate intämpla s ä ia si o
boalä transmisibilä sexual (MST). Gele mai cunoscute sunt sculamen-
tul, sifilisul si hepatita, da r mai existä si altele, mai pujin cunoscute
dar nu mai pujin sacäitoare. D e unele MST te poji feri , de altele nu.
Ästa e riscul meseriei. Dac ä Tnsä poji recunoaste asemenea bol i

transmisibile, la tine sau la clienji, esti deja ceva mai pu-
tin supus acestor riscur i profesionale. Dacä

ai cules de undeva o MST, est i forjat
sä faci pauze mai mari sau mai
mici la produs, ceea ce se reflec-

tä asupra situajiei financiare. Dacä
MST nu sunt tratate, lucrurile chiar

cä pot sä ia o intorsäturä nepläcutä .
in plus,transmiterea cu bunä

§tiinjä a MST este ur-
märitä penal!
Deci, cum spuneam: de
unele bol i te poji feri , de altele
ba. Recunoasjerea si tratarea boli-
lor transmisibile sexua l este cea
mai bunä Strategie pentru a putea
lucra mai departe dupä bunul plac

in aceastä bransa. Dacä observi cä
ceva n u e Tn ordine, adreseazä-te unui

medic de Tncredere sau la oficiul de sänätate
(Gesundheitsamt). Aici vei fi consultat anoni m

si gratuit. Chiar dacä esti aici "pe nas.-
pa", tot ai dreptul l a o consultajie. Mulj i
doctori nu iau nici un ban de la sträinii
necäjiji, mai ales dacä e o urgenjä.
Refuzä sä fii tratat in cärciumä, "in
spatele tejghelei", sau T n sufrageria
clientului. N u ai de unde sä s.tii :

• ce fei de medica-mente ji se dau
• dacä.ele Tsi vor faceefectul

u cumva fti vorar rau«facec
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Să faci baoi cu sexul 
poate.fi {llIŞtO dar te 
POţi ŞI fnge. 
Uneori totul merge strună. De exemplu, dacă 
eşti În formă şi Îţi reuşeşte lipeala cu un tip 
de treabă. Şi dacă tipul nu vrea mai mult de-
cât aţi stabilit la Început, totul e În ordine, ba 
chiar mai şi câştigi un ban bun. 

.săde1cur9ă 
ŞJ altle lI"şr I ~ uoeptl se mditnp a sa fie aşa. 

Şi atunci totul o ia razna. Nu mai ai unde dor-
mi, te simţi nasol, n-ai un sfanţ În buzunar şi 
nici nu e rost de câştig cât vezi cu ochii. Şi 
dacă de atâta ghinion Îţi ieşi din fire , nici că 
mai intră cineva În vorbă cu tine." 

În asemenea zile proaste, numai de sănătate 
nu-ţi mai arde. Cu toate astea, trebuie să ţii 
cont: tocmai când nu respecţi regulile sexului 
sigur (safer sex) , poţi lua SIDA sau vreuna din 
bolile (Maladiile) Transmisibile Sexual (pres-
curtat MST). 
MST (sculamentul, sifilisul , hepatita ş.a . ) pot 
să fie tare supărătoare . În orice caz, până nu 
te vindeci , nici ai cum să te gândeşti la sex. 
Dacă lucrezi pe stradă , la gară , În cârciumi 
sau În parc, eşti propriul tău şef. În schimb, 
tu singur trebuie să te ocupi de toate aspec-
tele . 
Tu Îţi procuri prezervativele (protexurile) şi tot 
tu faci rost de lubrifiant. Chiar dacă lucrezi În 
club ori În apartamentul propriu, trebuie să ai 
grijă să-ţi stea prezervative bune şi lubrifiant 
la Îndemână. 

Cui lucrează În branşa sexului plătit , i se poate Întâmpla să ia şi o 
boală transmisibilă sexual (MST). Cele mai cunoscute sunt sculamen-
tul , sifilisul şi hepatita, dar mai există şi altele, mai pUţin cunoscute 
c;jar nu mai puţin sâcâitoare. De unele MST te poţi feri , de altele nu. 
Asta e riscul meseriei. Dacă Însă poţi recunoaşte asemenea boli 

transmisibile , la tine sau la clienţi , eşti deja ceva mai pu-
i supus acestor riscuri profesionale. Dacă 

ai cules de undeva o MST, eşti forţat 
să faci pauze mai mari sau mai 
mici la produs, ceea ce se reflec-

Iă asupra situaţiei financiare. Dacă 
MST nu sunt tratate, lucrurile chiar 

că Rot să ia o Întorsătură neplăcută . 
In plus,transmiterea cu bună 

ştiinţă a MST este ur-
mărită penal! 
Deci , cum spuneam: de 
unele boli te poţi feri, de altele 
ba. Recunoaşterea şi tratarea boli-
lor transmisibile sexual este cea 
mai bună strategie pentru a putea 
lucra mai departe după bunul plac 

În această branşă . Dacă observi că 
ceva nu e În ordine, adresează-te unui 

medic de Încredere sau la oficiul de sănătate 
(Gesundheitsamt). Aici vei fi consultat anonim 

şi gratuit. Chiar dacă eşti aici "pe naş
pa", tot ai dreptul la o consu ltaţie . Mulţi 
doctori nu iau nici un ban de la străinii 
necăjiţi , mai ales dacă e o u rgen!ă . 
Refuză să fii tratat În cârciumă , 'În 
spatele lejghelei", sau În sufrageria 
clientului. Nu ai de unde să ştii : 

• ce f-:I de medica-mente II se aau 
• dacălele Îşi vor face efectu 

f• dacă OU cumva iti vor ace cnlar rau 
® 



Amsi eu o Tntrebare...

ICum se i a o MST? l
Dacä ai sex cu cineva care are o MST,
poji s i tu sä te infectezi imediat.
Practicänd se x sigur, reduci riscurile ,
dar nu poji sä le excluzi niciodatä total.
Majoritatea MST se transmit prin con-
tact cu una din mucoasele corporale. Ai
mucoase In gurä, in cur, in ochi si in
mädular, pe canal.

i se scapa d e

Cum se poa
reduce.nstransmiter

Majoritatea MST po t fi tratate Ia doctor.
Insä: cu cät mal repede te adresezi me -
dicului, cu atät mal bine. Dacä nu intre-
prinzi numic, va fi mal räu, cu timpul
chiar räu de tot. Unele MST pot evolua
intradevär foarte periculos, de exemplu
sifilisul sau gälbinarea (hepatit a B).
Hepatita C si SIDA sunt chiar mortale.
Un sfat bun: o datä - de douä ori pe an,
fä-tj analizele .

• folosind prezervative cänd dai Ia buci
• folosind prezervative Ia dat/luat Ia muie
• refuzänd linsul in cur
• refuzänd särutärile pe gurä PE

Nu pot sä mayaccmez ___ _impotriva MST?
Impotriva hepatitei A si B existä un vac-
cin pe care il poji face Ia oficiul de sä-
nätate (Gesundheitsamt) sa u I a medicul
ales de tine. Vaccinul trebuie insä fäcut
in mai multe etape, Ia intervale fixe de
timp, ce trebuie respectate. tmpotriva
celorlalte MST nu existä deocamdatä
un vaccin. Singura solujie este sä mergi
regulat Ia control Ia un oficiu de sänäta-
te sau Ia un medic ales de tine, deoare-
ce de anumite MST poji sä te imbolnä -

vesti de mai multe ori .

2jum.se deosebesc
liferiteTe forme delepatita?

Existä cel pujin sase forme de hepatita
(inflamajie a ficatului), fiecare purtand nu-
mele unei litere, de exemplu hepatita A.
Interesante sunt pentru tine acum hepati-
ta de tip A, B si C.

Hepatita A §i B poate fi transmisä sau do-
bänditä prin contact sexual. De obicei,
hepatita se transmite pe cale fecal-oralä,
de exemplu Ia linsul in cur (hepatita A se
aflä in scaun!). Oric e formä de hepatita
poate fi observatä abia dupä douä pän ä
Ia patru säptämäni. intre timp, poji
sä-Ji infectezi clienjii sau prietenii.

Hepatita C  se transmite numai
prin contactul sängelui a douä
persoane. in pericol se aflä deci
cei ce se drogheazä intravenös
folosind aceeasi seringä, pre-
cum si oamenii care primes c
transfuzii. Dacä cumva oferi ser -
vicii sexuale speciale unde da sän-
gele, poji sä iei s i acolo hepatita C.
Aceasta este deosebit de periculooasä,
tratamentul este foarte dur si de lungä
duratä, reusind  numai I a circa 25%
din cazuri. 75% rämän deci cu le-
ziuni permanente Ia ficat, ce pot
aduce moartea.

ICum se ia o MST? I 
Dacă ai sex cu cineva care are o MST, 
poti şi tu să te infect ezi imediat. 
Practicând sex sigur, reduci riscurile , 
dar nu poti să le excluzi niciodată total. 
Majoritatea MST se transmit prin con-
tact cu una din mucoasele corporale . Ai 
mucoase in gură , in cur, in ochi şi in 
mădular, pe canal. 

Cum seruoai: educe. s~ {ransml erll ST? 
• folosind prezervative când dai la buci 
• folosind prezervative la dat/luat la muie 
• refuzând linsul in cur 
• refuzând sărutările pe gură 

16-SlP?se scapă de I 
Majoritatea MST pot fi tratate la doctor. 
Însă : cu cât mai repede te adresezi me-
dicului , cu atât mai bine. Dacă nu intre-
prinzi numic, va fi mai rău , cu timpul 
chiar rău de tot. Unele MST pot evolua 
in tradevăr foarte periculos, de exemplu 
sif ilisul sau gălbinarea (hepatita B). 
Hepatita C şi SIDA sunt chiar mortale . 
Un sfat bun: o dată - de două ori pe an, 
fă-ti analizele. 

Impotriva hepatitel A Ş I B eXistă un vac-
cin pe care il poti face la oficiul de să
nătate (Gesundheitsamt) sau la medicul 
ales de tine. Vaccinul trebuie insă făcut 
in mai multe etape, la intervale fi xe de 
timp, ce trebuie respectate. Împotriva 
celorlalte MST nu există deocamdată 
un vaccin . Singura solutie este să mergi 
regulat la control la un oficiu de sănăta
te sau la un medic ales de tine, deoare-
ce de anumite MST poti să te imbolnă-

veşti de mai multe ori. 

~JJm·Ui~,eosebesc Iferl forme de 
epatl a. 

EXistă cel putin şase forme de hepatită 
(inflamatie a ficatului) , fiecare purtând nu-
mele unei litere, de exemplu hepatita A. 
Interesante sunt pentru tine acum hepati-
ta de tip A, B şi C. 

Hepatita A şi B poate fi transmisă sau do-
bândită prin contact sexual. De obicei , 
hepatita se transmite pe cale fecal-oraIă , 
de exemplu la linsul in cur (hepatita A se 
află in scaunl) . Orice formă de hepatită 
poate fi observată abia după două până 
la patru săptămâni. Între timp, poti 
să-ti infectezi clientii sau prietenii . 

Hepatita C se transmite numai 
prin contactul sângelui a două 
persoane. În pericol se află deci 
cei ce se droghează intravenos 
folosind aceeaşi seringă , pre-
cum şi oamenii care primesc 
transfuzii. Dacă cumva oferi ser-
vicii sexuale speciale unde dă sân-
gele, poti să iei şi acolo hepatita C. 
Aceasta este deosebit de periculooasă , 
tratamentul este foarte dur şi de lungă 
durată, reuşind numai la circa 25% 
din cazuri. 75% rămân deci cu le-
ziuni permanente la ficat, ce pot 
aduce moartea. 
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Sculamentul (blenoragia) dupäcirca 2 Pänä
la 14 zile apar: dureri  la urinat, scurgere gälbuie din mädular ,
mäncärime i n (und, uneori dureri in gät. (  Alteori färä nici un fei de
simptome!)

SifilJSUl (ItieSUl) ulceratj i nedureroase cu
cruste l a margini (sancru) , piele uscatä, febrä, ganglionii
limfatici umflaji, dar nedurerosi, eczeme; deseor i insä
färä simptome, poat e trece mult timp neobserva t

Vegetatia
mäncärime s i un fei de negi pe capul mädularului ,
in sau la cur; uneori trece neobservat ä

ii (päduchii laji )
mäncärime s i mic i puncte negr e miscätoare
la floci. mici zgärieturi

Uretrita (infectia cäilor urinare )
dureri la urinat, uneori scurgeri alburii, dureri de testicole

bäsici pe buze, mädular, lacursa u
Tn gät ; bäsicile dispar si apar din nou in caz de boalä

mäncärime §\i  un fei
de solzi pe capul mädularului , pet e albe in gät

ia (SCaDia) mäncärim e si eczeme rosiatice pe
intregul corp , deseori intre degete si in cutele pielii , la incheieturil e
mäinilor s i interiorul genunchilor

dureri la urinat, uneori scurger i apoase , durer i
in incheieturi; deseori aproape färä simptome

nepa lila M  Obosealä , piele gälbuie, albul ochilor gälbui , urina mcnis a
la culoare, scaun alburiu , diaree , simptome c a la gripä; Tmpotriv a acestei boli
exista un vaccin

Hepatita B
simptome ca si la hepatita A, doar cä mult mai puternice, stäri de
vomä, amejeli; s i impotriva hepatite i B exista un vaccin

lta C  c a si hepatit a A, doar cä impotriva aceste i forme nu
l exist a vaccin. E un perico l pentru cei care se drogheazä cu aceeasi seringä, se

transmite si prin transfuzii de sänge. D e obicei, aduce cu sine foarte multe
complicajii.

Sculamentul (blenoragia) după circa 2 până 
la 14 zile apar: dureri la urinat, scurgere gălbuie din mădular, 

mâncărime În fund , uneori dureri În gâl. ( Alteori fără nici un fel de 
simptome!) 

Uretrita (infecţia căilor urinare) 
dureri la urinat, uneori scurgeri alburii, dureri de testicole 

~!lIII!IIII!!!!!!II!lIII!!lI!!!!!!!!!iiiiiiiiiriH;;e~r~p~;;eS~U~I:;b;ăŞ~i~Ci~P~e~b~u:ze~,:m~ă~d~U~la:r '~la~~cu~r~s~a~u ""~~ _ Vegetaţia În gât; băşicile dispar şi apar din nou În caz de boală 
mâncărime ŞI un fel de negi pe capul mădularului , 
În sau la cur; uneori trece neobservată 

Hepatita A oboseala, piele galbUle, albul ochilor gălbuI , urina Închisă 
• I , .... Ia culoare, scaun alburiu. diaree, simptome ca la gripa, impolrlva acestei boii 

. . • eXista un vacCin , ., .. ' "t...r-.:-••.. 
• • ••• ..I...-~ 

Râia (scabia) mâncărime şi eczeme roşiatice pe 
Întregul corp , deseori Între degete şi În cutele pielii , la Încheieturile 
mâinilor şi interiorul genunchi lor 

Chlamidiile dureri la urinat, uneori scurgeri apoase, dureri 
În Încheieturi ; deseori aproape fără simptome 

Hepatita B 
simptome ca şi la hepatita A, doar că mult mai puternice, stări de 
vomă, ame\eli ; şi Împotriva hepatitei B există un vaccin 

Hepatita C ca şi hepatita A, doar că Împotriva acestei forme nu 
există vaccin . E un pericol pentru cei care se droghează cu aceeaşi seringă, se 
transmite şi prin transfuzii de sânge. De obicei , aduce cu sine foarte multe 
complica\ii. 



Dacä respecti sfaturile referitoare la MST, te protejezi totodatä
s i Tmpotriva virusului VIH . Urmätoru l capitol se ocupä numa i
de regulile sexului sigu r di n punctul de vedere a l protec|ie i
imporiva VIH s i SIDA. VIH s e transmite mult mal greu decät
MST, de aceea respectarea urmatoarelor reguli de sex sigur
nu garanteazä s i o protectje Tmpotriva diferitelor MST.

Ce este VIH, ce este SIDA?
VIH (Virusul Imunodeficitar
Uman) este virusul care
produce contaminarea
Boala care poate izbucni
mai tärziu se numeste SIDA
(Sindromul Imunodeficita r
Dobändit)
^ x

Esentialul pe
scurt:
Riscuri foart e mar i d e a  t e infect a c u
VIH ie i asupra ta dacä:
• nu folosesti prezervative cänd dai la

buci
• te lasi luat pe la spate färä prezervativ
• iji ajunge sperm ä in gurä
• te droghezi folosind seringa altuia

Riscuri mari  existä deasemeni dacä:
• consum i alcool , ie i pastil e sa u alt e
droguri inaine de a merge l a produs ,
crezänd c ä iji vin e ma i uso r asa . D e
fapt, iji pierz i mai usor controlul!

Existä posibilität ige tratamen t a l
ID'ei?

Toji oamenii a u i n sängele lor substan-
Je car e i i apär ä d e diferit e boli. Corpu l
bolnavilor de SIDA are aceastä capaci-
tate de  apärar e mul t scäzutä . Aceasta
duce l a infecji i c u bol i grel e i n urm a
cärora se poate muri.
Unele infecjü , c a d e exempl u aprinde -
rea de plämäni sau diareea cronicä pot
fi pentru  u n timp jinute cu medicamen-
te destul de bine in fräu.
Anumite medicament e no i fa c virusu l
sä "disparä " di n sängel e bolnavilor .
Acesta se ascunde insä in organele in-
terne si in ganglioni i limfatici .
La analiz a sängelui , virusu l n u ma i
apare, acjioneazä insä mai departe.

Insä:
Nimeni n u stie tncä, pänä cänd trebuie
luate medicamentele
Nimeni n u stie , cä t tim p Ts i ma l fa c
aceste medicamente efectu l
Nu toji  oameni i suport ä medicamente -
le, datorit ä efectelo r lo r secundare de -
osebit de grave
Tratamentul este foarte complicat, me-
dicamentele trebui e luat e l a or e fix e $ 1
Tn cantitäj i enorme (cäteva zeci de bu -
cätj zilnic)
Nu exist ä Tnc ä u n vacci n Tmpotriv a
acestui virus
La ora actualä , se pote spune doar, cä
o seri e d e bol i infecjioas e c e insojes c
SIDA pot fi Jinute destul de bin e Tn fräu.
Bolnavii d e SID A po t spera l a cäjiva
ani Tn plus. Aceasta nu Tnseamnä prea
mult: nu se Tntrezäresc Tncä nic i un fei
de speranje de vindecarei

Am §i eu10
intrebare...

Ce este sexul
nesigur?
Practicile sexual e nesigur e permi t
pätrunderea sperme i sa u sängelu i
unuia di n partener i i n corpu l celuilal t
(de exemplu , in gurä , cur , rän i deschi -
se ma i mari , ochi) . Sexu l nesigu r per -
mite dec i atä t transmiterea virusulu i
VIH, cät si a MST.

Creste nscul qe a
lua SyDA odata cu
numarul partene-
riior sexuali?
Dacä ;i i con t d e regulil e sexulu i sigur ,
nu.
Sexul nesigu r c u o  singur ä persoan ä
este ins ä foart e riscant . Aces t lucr u
este valabi l s i l a parteneri i sexual i d e
ca-re te-a i indrägostit . E  dur, insä ade-
värat: dragostea n u te fereste d e SIDA .
A ave a Incredere s i a  {ine l a cineva in -
seamnä a  folos i prezervativ e s i lubri -
fiant. Hotäräto r est e deci , cu m fac i se x
si nu cu eine sau de cäte ori .

Poti sä-ti dai sea-
ma dacä cineva e
mfectat sau nu?
Nu!
Chiar si u n bolnav de SIDA aratä uneori
Icät se poate de sänätos.

~~H ş~ SIDA 
I 

Dacă respecţi sfaturile referitoare la MST, te protejezi totodată 
şi împotriva vlrusulul VIH. Următorul capitol se ocupă numai 
de regulile sexului sigur din punctul de vedere al protecţiei 
împoriva VIH şi SIDA. VIH se transmite mult mal greu decât 
MST, de aceea respectarea următoarelor reguli de sex sigur 
nu garantează şi o protecţie împotriva diferitelor MST. 

Ce este VIH, ce este SIDA? 
VIH (Vlrusul Imunodeflcltar 
Uman) este vlrusul care 
produce contaminarea 
Boala care poate Izbucni 
mal târziu se numeşte SIDA 
(Sindromul Imunodeflcltar 
Dobândit) 

Esenţialul pe 
scurt: 
Riscuri foarte mari de a te infecta cu 
VIH iei asupra ta dacă : 

• nu foloseşti prezervative când dai la 
buci 

• te laşi luat pe la spate fără prezervativ 
• i ti ajunge spermă in gură 
• te droghezi folosind seringa altuia 

Riscuri mari există deasemeni dacă : 

• consumi alcool , iei pastile sau alte 
droguri inaine de a merge la produs, 
crezând că iti vine mai uşor aşa . De 
fapt, i ti pierzi mai uşor controlul! 

Există posibilităti 
de tratament al 
SID'ei? 
Toti oamenii au în sângele lor substan-
te care îi apără de diferite boli. Corpul 
bolnavilor de SIDA are această capaci -
tate de apărare mult scăzută . Aceasta 
duce la infectii cu boli grele în urma 
cărora se poate muri. 
Unele infectii , ca de exemplu aprinde-
rea de plămâni sau diareea cronică pot 
fi pentru un timp tinute cu medicamen-
te destul de bine in frâu . 
Anumite medicamente noi fac virusul 
să " dispară " din sângele bolnavilor. 
Acesta se ascunde in să în organele in-
terne şi in ganglionii limfatici. 
La analiza sângelui , virusul nu mai 
apare, actionează insă mai departe. 

i 

" 

Insă: 
Nimeni nu ştie încă, până când trebuie 
luate medicamentele 
Nimeni nu ştie , cât timp îşi mai fac 
aceste medicamente efectul 
Nu toli oamenii suportă medicamente-
le, datorită efectelor lor secundare de-
osebit de grave 
Tratamentul este foarte complicat, me-
dicamentele trebuie luate la ore fixe şi 
în cantităli enorme (câteva zeci de bu-
căIi zilnic) 
Nu există încă un vaccin împotriva 
acestui virus 
La ora actuală, se pote spune doar, că 
o serie de boli infectioase ce însolesc 
SIDA pot fi l inute destul de bine in frâu . 
Bolnavii de SIDA pot spera la câliva 
ani în plus. Aceasta nu înseamnă prea 
mult: nu se intrezăresc încă nici un fel 
de speranle de vindecarel 

Amşieuo Intrebare ... 

Ce este sexul 
nesigur? 

-

Practicile sexuale nesigure permit 
pătrunderea spermei sau sângelu i 
unuia din parteneri în corpul celuilalt 
(de exemplu , in gură , cur, răni deschi-
se mai mari , ochi) . Sexul nesigur per-
mite deci atât transmiterea virusului 
VIH, cât şi a MST. 

-

Creste.. riscul de a 
lua &lDA odata cu 
numarul partene-
rilor sexLlali? 
Dacă ti i cont de regulile sexului sigur, 
nu. 
Sexul nesigur cu o singură persoană 
este insă foarte riscant. Acest lucru 
este valabil şi la partenerii sexuali de 
ca-re te-ai indrăgostit. E dur, insă ade-
vărat: dragostea nu te fereşte de SIDA. 
A avea incredere şi a tine la cineva in-
seamnă a folosi prezervative ş i lubri-
l ianl. Hotărâtor este deci, cum laci sex 
şi nu cu cine sau de câte ori. 

Pii să-_ti c1ai sea-rn dacA cmeva e 
m ectat sau nu"? 
Nu! 
Chiar ş i un bolnav de SIDA arată uneori 
cât se poate de sănătos . 

\I!j - - - -- . -- --- - -- --'- - -
- - - -- - - -



Potijya
dacäfac
barba?

i sex cu
Dacä respect j regulil e sexului sigur, nu.
Atunci po{ i s ä fac i se x c u oricine . L a
sexul c u feme i e  valabi l acelas i lucru:
numai "safe r sex" e intr-adevär sigur .

Si dacä njj iti dai
drumul cand i-o
bagi?
Färä protex , tot nesigur rämäne .
Pe mädular  sa u l a cu r po| i ave a mic i
räni, p e car e nic i n u l e observi . Pri n
aceste rän i poat e pätrund e virusu l VI H

un corpul tau.

Oare am faput si
eu vreodata sex
cu qipeya care era
pozitiv (avea viru-
Asta n-o s-o afli niciodatä .
Dacä a i fäcu t se x c u mult ä lume , bär -

•tea{i sa u femei , este foart e posibi l s ä f i
fost cinev a printr e e i car e er a infectat .
Din zece bärba$ i car e a u tn mo d regu -
lat sex cu alj i bärbatj , s e presupune cä
unul e  purtäto r a l virusului . Ins ä atät a
timp cä t te-a i Jinu t d e regulil e sexulu i
sigur, n-ai de ce sä-Ji faci griji .

tj ceesexul ästa
igur?

Sex sigu r s e cheam ä atunc i cän d l a
"bägat mielu l i n traistä " s i l a dat or i l a
luat l a mui e folosest i prezervativ e s i
lubrifianle corespunzätoare .
La da t sa u lua t l a muie , f ä totu l s ä lu -
crezi cu prezervativ . Dacä v-at j hotärä t
amändoi s ä renunjaj i l a el , a i mäca r
grijä s ä n u ajung ä sperm ä i n gur a ta .
Ceva ma l puji n periculoas ä e  scurge -
rea d e pe mädular dinaint e d e f i ince-
put acjiunea. Insist ä totus i ma l bin e s ä
folosiji prezervative , te ferest i astfe i s i
de alte bol i ce se iau pe calea sexului .
Dacä t e folosest i d e accesori i pentr u
sex (mäciuc i de  cauciu c sau  alt e jucä -
rii), bag ä d e seamä s ä fie folosit e doa r
de o singurä persoanä .
Dacä e  vorb a de  chesti i ma l dure , ca
de exemplu biciuitul , a i grij ä sä n u ex -
iste contact e d e sänge . N u aplic a u n
bici decät l a o singurä persoanä .
La fe i s i c u o  femeie , sexu l est e intr -
adevär sigur  numa i dac ä folosest i pre-
zervative.
Sex sigu r inseamnä cä riscuril e de a te
infecta cu virusul VIH sun t
foarte mici.

Qeci. e foarteriscant:
Sä da i la buci sau sä te las i regula t färä
prezervativ. Sä-{i  ajungä spermä Tn gurä
dacä o iei sus.

De aceea:
Regulatul totdeaun a numa i c u
prezervativ. Mui e p e cä t posibi l totde -
auna cu prezervativ

De altfei,
mai exist ä o  grämad ä d e brosur i i n ro -
mänä despr e prezervative , practic i
sexuale s i bol i c e s e transmi t p e cale a
sexului. Intreab ä pur  si  simpl u la  asis -

v

.
tenjii social i de stradä! _J

...trebuje sä

Dacä lucrezi
in bran§a
sexului...

cunpsti anumite reguh alejpculuj,pentrju a puiea aprebia nscainfe demfectare^cu virusul VlH.

C.ele mal importante reguliale sexului Sigu r sunt:'
Sä nu o pui niciodatä färä protex f i lubrifiant

Sä nu ajungä niciodatä spermä m gurä; muie
numai cu protex

Sä nu ajungä in nici un caz spermä sau sänge Tn
corpul tau

Sä nu ajungä spermä sau sänge pe räni deschise
mai mari

Mäciucile de cauciuc, vibratoarele f i alte asemenea
jucärii nu au ce cäuta Tn mai multe cururi; l e folosit i
ori unul, ori celälalt, dar niciodatä amändoi!

Dacä ajungeti la practici sadomasochiste sau cu
piercing (cercei, mele) , trebuie sä stii permanent ce
faci, pentr u a evita infecti i s i räniri nedorite "clienti i
casei n u aduc mai pu t ine riscuri de infectare decat
cei necunoscu|i.

C12)

PotUua $IDA geca f~cl sex cu 
arbatl? 

Dacă respecti regulile sexului sigur, nu. 
Atunci poti să faci sex cu oricine . La 
sexul cu femei e valabil acelaşi lucru: 
numai "safer sex" e Într-adevăr sigur. 

~
i dacă n1J iti .dai 
ru~ul cand 1-0 
agl. 

Fără protex, tot nesigur rămâne. 
Pe mădular sau la cur poti avea mici 
răni , pe care nici nu le observi. Prin 
aceste răni poate pătrunde virusul VIH 
În corpul tău . 

Oare am f~ut şi 
eu vreodata se1C 
cu cc1oey: care. era 
C8rU'~f? vea vlru-
Asta n-o s-o afli niciodată . 
Dacă ai făcut sex cu multă lume, băr

-tlati sau femei , este foarte posibil să fi 
fost cineva printre ei care era infectat. 
Din zece bărbati care au În mod regu-
lat sex cu alti bărbati , se presupune că 
unul e purtător al virusului. Însă atâta 
timp cât te-ai tinut de regulile sexului 
sigur, n-ai de ce să-ti faci griji. 

Sj ce e sexul ăsta 
sigur? 
Sex sigur se cheamă atunci când la 
" băgat mielul În traistă " şi la dat ori la 
luat la muie foloseşti prezervative şi 
lubrifiante corespunzătoare. 
La dat sau luat la muie, fă totul să lu-
crezi cu prezervativ. Dacă v-ati hotărât 
amândoi să renuntati la el , ai măcar 
grijă să nu ajungă spermă În gura ta. 
Ceva mai putin periculoasă e scurge-
rea de pe mădular dinainte de fi Înce-
put actiunea. I nsistă totuşi mai bine să 
folositi prezervative, te fereşti astfel şi 
de alte boli ce se iau pe calea sexului. 
Dacă te foloseşti de accesorii pentru 
sex (măciuci de cauciuc sau alte jucă
rii) , bagă de seamă să fie folosite doar 
de o singură persoană . 
Dacă e vorba de chestii mai dure, ca 
de exemplu biciuitul , ai grijă să nu ex-
iste contacte de sânge. Nu aplica un 
bici decât la o singură persoană . 
La fel şi cu o femeie , sexul este Într-
adevăr sigur numai dacă foloseşti pre-
zervative. 
Sex sigur Înseamnă că riscurile de a te 
infecta cu virusul VIH sunt 
foarte mici. 

Oech e foarte 
rlscClnt: 
Să dai la buci sau să te laşi regulat fără 
prezervativ. Să-Ii ajungă spermă in gură 
dacă o iei sus. 

De aceea: 
Regulatul totdeauna numai cu 
prezervativ. Muie pe cât posibil totde-
auna cu prezervativ 

De altlel, 
mai există o grămadă de broşuri În ro-
mână despre prezervative , practici 
sexuale şi boli ce se transmit pe calea 
sexului. Intreabă pur şi simplu la asis-
tentii sociali de stradă! 

C1ele mai iOlllortante reguli a e seXUlUI sigur sunt: 
I Să nu o pui niciodată fără protex şi lubrifiant 

Să nu ajungă niciodată spermă În gură ; muie 
numai cu protex 

Să nu ai!Jngă În nici un caz spermă sau sânge În 
corpul tau 

Să nu ajungă spermă sau sânge pe răni deschise 
mai mari 

Măciuciie de cauciuc, vibratoarele şi alte asemenea 
jucării nu au ce căuta În mai multe cururi ; le folosiţi 
ori unul, ori celălalt, dar niciodată amândoi! 

Dacă ajungeţi la practici sadomasochiste sau cu 
piercing (cercei , mele), trebuie să ştii permanent ce 
faci , J?en\ru a evita infecţii ~i rănin nedorite "clientii 
casei nu aduc mai puţine riscuri de infectare decat 
cei necunoscuţi. 



Cunoscänd aceste r
riscant per'
cu clientul

nd aceste reguji. este oareentru tine, däba firnd
u l se ajunge |Q p

ii faci o labä?

Ti faci un masaj ?

Ii bagi degetul in cur?

n bagi toatä mäna In cur?

II ba|i sa u II biciui?

II säruji pe gurä?

i-o iei la muie, fära ca el sä-si
dea drumul?

i-o ie i la muie si el isi da drumul la
tine tn gurä?

il lingi In cur?

iti face el o labä?

i-o dai tu la muie?

i-o dai la muie si-ji dai drumul?

Ti dai  la  buci färä prezervativ?

il regulez i In cur cu prezervativ si
lubrifiant?

isi bagä el degetul in curul tau?

te linge in cur?

i{i impinge e l "lutul la deal" fär ä
protex?

:i bagä toatä mäna in cur?

NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
DA
NU
NU
NU
NU
DA
NU
NU
NU
DA
NU

(folose§te
insä manusi
de cauciuc)
(fo)psegte
insä manusi
de cauciuc)

{dacä nu
sänge reazä!)

chiar dacä nu
" ' dai drumul!

chiar dacä nu
isj da drumul
in tine!
{folose§te
insä manusi
de cauciuc)

ti mai existä si asa-numitul
ex „murdar" sau dirty sex

In linii mari poji considera cä pisatul ( golden shower, Natursekt) si cacatui
(scat, Kaviar) nu prezintä riscur i din punct de vedere al transmiterii virusului VIH,
dacä te {ii de regulile sexului sigur. Pericolul infectärii cu alte bol i este insä märe.
Ai märe grijä sä nu-|i nimereascä nimic in ochi sau gurä!

Dacä impingi lutul la deal sau lasi parten
neapärat s ä folosest i prezervativ e bun e s i lubrifian t p e bazä d e
apä sau Silicon. Nu folosi niciodatä i n lo c de "ule i de fränä" cremä
Nivea, margarinä , uleiur i d e corp sa u alt e substanj e p e baz ä d e
gräsimi, deoarece acestea distrug protexurile!
Asistenjii social i d e stradä , asociatjil e d e spriji n pentr u bäieji i di n
bransa sexului plätit , centrele de ajutor SIDA si oficiile de sänätat e
au totdeauna prezervative si lubrifiante adecvate si de calitate. Da-
cä te adresezi lor , primesti ceea ce-J i trebuie, de obicei gratuit .

Nu avea incredere prea märe in automatele de prezervative ieftine.
Acestea sun t deseor i pros t räsucit e sa u inghesuite in brelocur i s i
brichete si sunt in general bune de aruncat.

Sfat: Stabileste cu clienjii täi sä folositi numai protexurile tale!

latä cätev a recomandär i privin d feluritel e tipur i d e prezervative s i
lubrifiante ce fac bine fa{ä, dacä te-ai hotärät s-o pui cu un bärbat.

Prezervative
Curul unui bärbat e mai strämt si nu asa de umed ca vaginul unei femei.
Prezervativul trebuie sä fie mult mai rezistent. De aceea, foloseste prezer -
vative speciale, ca de exemplu HT-Spezial , Hot Rubber (black, classic,
easy), Mondos, GaySafe.

irefianji
KY jelly, Softglide masculin, Eros , Weit Stuff precum si preparatele din farmacii
usureazä pätrunderea in cur §i trebuie folosite din belsug. La masaje si fäcut
labä un asemenea gel poate deasemenea sä-ji fie de bun folos.

Sä nu TI TnlpQuiesti in.nic i un caz

Cunoscând aceste re 
riscant pentru tine, d.,.... ..... .&&&.1 ..... __ .... , 

cu clienlul se ajunge 
îi faci o labă? 

îi faci un masaj? 

îi bagi degetul în cur? 

îi bagi toată mâna în cur? 

îl bati sau îl biciui? 

îl săruti pe gură? 

i-o iei la muie, fără ca el să-şi 
dea drumul? 

i-o iei la muie şi el îşi dă drumul la 
tine în gură? 

il lingi in cur? 

îti face el o labă? 

NU 
NU 
NU l~~~s,:;~l,"u i 

de cauciuc~ 

NU 
NU 
NU 
NU 
DA 
NU (dacă nu 

sângerează!) 

NU 
i-o dai tu la muie? NU 
i-o dai la muie şi-ti dai drumul? NU 
îi dai la buci fără prezervativ? 

îl regulezi în cur cu prezervativ şi 
lubrifiant? 

îşi bagă el degetul în curul tău? 

te linge în cur? 

îti împinge el "lutul la deal" fără 
protex? 

îti bagă toată mâna în cur? 

DA 
NU 
NU 
NU 
DA 
NU 

chiar dacă nu 
îli dai drumul! 

Si mai există şi aşa-numitul 
sex "murdar" sali dirty sex 
in linii mari poti considera că pişatul ( golden shower, Natursekt) şi căcatul 
(scat , Kaviar) nu prezintă riscuri din punct de vedere al transmiterii virusului VIH, 
dacă te tii de regulile sexului sigur. Pericolul infectării cu alte boli este însă mare. 
Ai mare grijă să nu-ti nimerească nimic în ochi sau gură! 



Am i  eu o Tntrebare.. .
Cäteva instruc{iuni de folosire:

De ce.se rup prezervativeleuneori?
3äi, din mai multe motive:

dacä prezervativele se rup in timp ce o puneji, atunci mai
totdeauna datoritä faptului cä sunt prea subjiri. Foloseste altele
mai rezistente!.

termenul de valabilitate poate sä fie expirat!

ooji sä fi deteriorat prezervativu l cu unghiile, l a deschidere sau in
:imp ce J i l-ai pus

Ji l-a i pu s gresit , de exemplu, n u ai läsat loc pentru spermä

ai folosit prea pujin lubrefiant

ai pätruns prea apäsat de mai multe ori, scojmd mädularul si
nägändu-l din nou

ai folosit c e nu trebuie m loc de lubrifiant (vazelinä, unt, ulei)

ai avut ghinion pur si simplu. Uneor i ma i plezneste cäte un protex.
De aceea, incearcä sä-J i convingi clientul sä nu-si dea drumul In
tine, chiar dacä are prezervativ.

Cgm se pune un. prezervativ pe,rnaduiarul propriu sau al altuia '
Oricine a  folosit o datä un prezervativ, cunoaste tot circul: ori nu- l
)0ji desfäsura (l-ai  pus invers), ori iji alunecä (a i lubrifiant pe de-
gete), ori Tji joacä sub prepuj, ca sä nu mai pomenim d e proble-
mele cu deschiderea ambalajului.
Singura solujie: exerseazä, exerseazä. exerseazä.

! värful protexului intre degetul märe si
Stator, avänd grijä ca acesta s ä fie

räsucit i n exterior. Dacä nu existä un rezervor
de spermä, f ä tu unul, dar vezi sä nu rämän ä
aer inäuntru, cäci atunci se va rupe.

deruleazä prezervativul cät se poate de mult
pe mädular.

pune-Ji prezervativul totdeauna  singur .

räspändeste cät mai mult lubrefian t pe
prezervativ s i la cur.

o picäturä de lubrefiant in protex isi spon
senzajiile.

i usurel cu Tmpinsul lutului la deal. Curul
are si el nevoie de timp ca sä se lärgeascä,
dacä forjezi la inceput, poji sä rupi protexul.

dacä te pui tu deasupra clientului, nu poate
sä-si mai scoatä mädularu l d e cäte ori vrea .
In felul acesta, a i tu controlul asupr a situajiei .

verificä-Ji mereu prezervativul in timpul
acjiunii.

pästreazä prezervativul pe mädular, cän d il
scoji din rozetä. Fä asta cät timp este ine
sculat.
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Am şi eu o Întrebare ... 

~6, 

Păi , din mai multe motive: 

dacă prezervativele se rup in timp ce o puneli , atunci mai 
totdeauna datorită faptului că sunt prea subliri. Foloseşte altele 
mai rezistente!. 

termenul de valabilitate poate să fie expirat! 

poli să fi deteriorat prezervativul cu unghiile, la deschidere sau in 
timp ce li l-ai pus 

li l-ai pus greşit , de exemplu, nu ai lăsat loc pentru spermă 

ai folosit prea pulin lubrefiant 

ai pătruns prea apăsat de mai multe ori , scotind mădularul şi 
băgăndu-1 din nou 

ai folosit ce nu trebuie in loc de lubrifiant (vazelină , unt, ulei) 

ai avut ghinion pur şi simplu. Uneori mai plezneşte câte un protex. 
De aceea, incearcă să-li convingi clientul să nu-şi dea drumul in 
tine , chiar dacă are prezervativ. 

Oricine a folosit o dată un prezervativ, cunoaşte tot circul : ori nu-I 
pOli desfăşura (I-ai pus invers), ori ili alunecă (ai lubrifiant pe de-
gete), ori ili joacă sub prepul, ca să nu mai pomenim de proble-
mele cu deschiderea ambalajului. 
Singura solulie: exersează , exersează. exersează . 

I Câteva instrucţiuni de folosire: 



Muia
DatuI sau luatu l l a muie est e o  practicä foarte räspänditä i n sexu l plätit . Dac ä da i tu la
muie, t e poj i läsa pe spate, inchid e ochi i s i gändi l a ceva frumos. Pentr u mulj i dintr e
bäieji e ceva absolu t i n ordine. Sä i-o iei tu cuiva la supt, e  mai dificil. Uni i fac asta ca
sä termine ma i repede  povestea , altor a l i se pare nepläcut sa u chiar gretos . Dac ä pu i
un protex l a mijloc, iji vine cu siguranjä mai usor. Ris c de contaminare c u VIH existä
numai dac ä ij i ajung e sperm ä in gurä.

Am f i eu o Tntrebare...

De se.fnlamplä, dacä Ti dai cuivaa muie?
'entru tine, nu existä nici un risc de a lua virusul VIH.
'oli insä sä-|i infectezi clientul, dac ä tu esti pozitiv si-{i dai drumul in gura lui.

iU
ce sejntämplä,odata sus? dacä o lau §'

:ätä vreme nu-ji ajunge spermä in gurä , nu existä nici un risc de a te conta-
mina cu VIH. Deseori se intämplä ca celälalt sä aibä, de atäta dorinjä, sper-
mä pe canal. Dacä il trimi|i s ä se pise inainte de a-l prelucra, spermä se du-
ce, impreunä cu pericolul de infectare. Dacä ai mic i räni (i{i sängereazä gin -
giile, ai bäsici pe limbä, esti umflat in gät), foloseste din start prezervative.

Ce sä fac dacä si-a dat drjjmul Tr j
Sura mea sau e oe cale sä o faca '
Sperma in gurä este un märe risc de a te infecta cu virusul VIH!
Spune-i si tipului aces t lucru. Chiar dacä j i se oferä mai mulji bani, gändest e
te bine, ce cästigi si ce pierzi fäcänd asta .  E prea riscant . Dacä totusi cum
va s-a intämplat, scuipä imediat sperm ä s i cläteste-ji gurä cät mai bine. In-
cearcä sä nu inghiji nici o picäturä.

_

§i dacä clientul o tine sus si fareL,a si-a facut testuf si e neoativ?
:äte nu se povestesc in anturaju l asta... Poate spun e adevärul , poate

minte. Nu-i face jocul. Nu poji sä-Ji dai seama, dupä cum aratä cineva,
dacä e  infectat sau nu. Un lest negativ  nic i mäcar nu oglindeste starea
realä intr-un momen t dat . Abia in tre i pänä la patru säptämäni dup ä con-
taminare, se vede la  analize care a fost situa{ia.

Agreseie asociatulor de ajutor pentru
baietii dm bransa sexului dm unele
Jan europene:

Germania
SUB/WAY berlin e. V.
Nollendorfstraße 31
D-10777 Berlin
Tel:+49-30-215 57 59
L11-18
M, J, V 14-1 8

Basis Projek t
St. Georgs Kirchho f 26
D-20099 Hambur g
Tel: +49-40-28 0 160 7
Fax: +49-40-280 2 6 73
L 15-19
M 12-16
Mr, J 11-1 6
V 12-1 6

KISS
Alte Gasse 37
D-60313 Frankfurt/Main
Tel./Fax: +49-69-293 671
L,Mr 14-1 9
J 16-20

Looks
Stephanstraße 4
D-50676 Köl n
Tel./Fax: +49-221-240 56 50
Mr 14-18
J 16:30-18:3 0

Marikas
Dreimühlenstraße 1
D-80496 Münche n
Tel: +49-89-725  7 0 84
Fax: +49-89-747 93 9 43
V 12-1 7

Elvetia
Herrmanrrin Zürich
Müllerstraße 3 7
CH- 8004 Züric h
Tel./Fax: +41-1-29 1 00 15
M, Mr, J 12-1 6

Austria
Verein Wiener Sozial Projekte
Stricherprojekt
Esterhazygasse 18
A - 106 0 Wie n
Tel: +43-1-4079929
Adresele si programul sun t in curs
de Stabilire.

Ungaria
Bad Boys Projek t be i Ovegylet
Zichy Jenö ucta 29
H-1088 Budapes t
Tel: +36-1-1533439
Fax:+36-1-351 2015
Email: budapest@compuserve.co m

Olanda
AMOC/DHV
Stadhouderskade 15 9
NL-1074 BC Amsterdam
Tel:+31-20-67 21 192

10)

Muia 
Datul sau luatul la muie este o practică foarte răspândită in sexul plătit. Dacă dai tu la 
muie, te poti lăsa pe spate, inchide ochii şi gândi la ceva frumos. Pentru multi dintre 
băieti e ceva absolut in ordine. Să i-o iei tu cuiva la supt, e mai dificil. Unii fac asta ca 
să termine mai repede povestea, altora li se pare neplăcut sau chiar grelos. Dacă pui 
un protex la mijloc, iti vine cu sigurantă mai uşor. Risc de contaminare cu VIH există 
numai dacă iti ajunge spermă in gură . 

Am şi eu o Întrebare ... 

Câtă vreme nu-ti ajunge spermă in gură , nu există nici un risc de a te conta-
mina cu VIH . Deseori se intâmplă ca celălalt să aibă . de atâta dorintă. sper-
mă pe canal. Dacă il trimiti să se pişe inainte de a-I prelucra, sperma se du-
ce, impreună cu pericolul de infectare. Dacă ai mici răni (iti sângerează gin-
giile, ai băşici pe limbă , eşti umflat in gât) , foloseşte din start prezervative. 

Câte nu se povestesc in anturajul ăsta .. . Poate spune adevărul , poate 
minte. Nu-i face jocul. Nu poti să-ti dai seama, după cum arată cineva, 
dacă e infectat sau nu. Un test negativ nici măcar nu oglindeşte starea 
reală intr-un moment dat. Abia in trei până la patru săptămâni după con-
taminare, se vede la analize care a fost situatia. 

A~.reş.el, asociatiilor de şjuJor pentru 
~I.etll dm branşa sexuluI din unele 
tan 6uropene: 

Germania 
SUBIWAY berlin e. V. 
NollendorfstraBe 31 
D-10777 Berlin 
Tel: +49-30-2155759 
L 11-18 
M, J, V 14-18 

Basis Projekt 
St. Georgs Kirchhof 26 
D-20099 Hamburg 
Tel : +49-40-280 1607 
Fax: +49-40-28026 73 
L 15-19 
M 12-16 
Mr, J 11-16 
V 12-16 

KISS 
Alte Gasse 37 
D-60313 FrankfurtlMain 
Tel.lFax: +49-69-293 671 
L,Mr 14-19 
J 16-20 

Looks 
StephanstraBe 4 
D-50676 Kiiln 
Tel.lFax: +49-221-240 56 50 
Mr 14-18 
J 16:30-18:30 

Marikas 
DreimOhlenstraBe 1 
D-80496 MOnchen 
Tel : +49-89-725 70 84 
Fax: +49-89-74793943 
V 12-17 

~~r~!Ji~~orich 
MOllerstraBe 37 
CH- 8004 ZOrich 
Tel.lFax: +41-1-2910015 
M, Mr, J 12-16 

Austria 
Verein Wiener Sozial Projekte 
Stricherprojekt 
Esterhazygasse 18 
A - 1060 Wien 
Tel : +43-1-4079929 
Adresele şi programul sunt in curs 
de stabilire. 

Unaaria 
Bad B~s Projekt bei Ovegylet 
Zichy Jenii ucta 29 
H-1088 Budapest 
Tel: +36-1-1533439 
Fax: +36-1-351 201 5 
Email : budapest @compuserve.com 

Olanda 
AMOC/DHV 
Stadhouderskade 159 
NL-1074 BC Amsterdam 
Tel : +31-20-67 21192 


