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СекС за пари? 
СъС СигурноСт!
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Увод
В тази брошура ще намериш съвети, как да подобриш 
живота си в средата, в която работиш.

Ние сме сътрудници на терен. Можеш да ни от-
криеш редовно в баровете или на другите места, в 
които се срещат мъже, търсещи  или предлагащи 
секс за пари.

Ние имаме офиси в големи 
градове. В нашите офиси 
можеш:
•    да се изкъпеш и да изпе-

реш прането си
•    да получиш храна и напит-

ки
•    да получиш медицинска 

помощ
•   да намериш място за спане
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Ако имаш нужда от някоя 
или от всичките тези 
услуги, попитай нас или 
барманите за нас. Можеш 
също да ни се обадиш или 
да посетиш нашите 
офиси (виж адре-
сите отзад).

При нас можеш да по-
лучиш информация за 
възможности за работа, 
плащане на данъци, пра-
во на престой в Германия 
и др. 

При нас можеш да полу-
чиш и спешна помощ. 
Ние можем да те придру-
жим до институции, как-
то и да те информираме 
за болести, от които 
можеш да се заразиш, 
ако правиш секс без 
презерватив. Можеш да 
дойдеш при нас също и 
при проблеми с наркоти-
ци и хазарт.
 

Можеш да ни зададеш 
също въпроси, ако напри-

мер искаш да започнеш 
обучение в Германия.
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•    Кажи НЕ на клиент или за 
дадена секс-практика, ако 
имаш лошо вътрешно чув-
ство (предчувствие).
•    Направи ясна уговорка за 

услугите и цената предва-
рително.
•    Не позволявай да се паза-

рят с Теб: не се подценявай!
•    Прекалено евтини услу-

ги подбиват цените на 
всички.
•    Вземи парите за услугата 

преди, а не след това.
•    Пази самообладание – внимавай с алкохола и наркоти-

ците!
•    Внимавай с пияни клиенти. Те често могат да ти създадат 

ядове.
•    Подбиването на цените и кражбите рано или късно 

излизат наяве. Освен това клиентите могат да те подадат 
под съд.

•    Помагайте си взаимно и се пазете от опасности, измам-
ници и съмнителни клиенти.

•    Използвай винаги презерватив. Най-добре дори и при 
орален секс (свирка).

•    Презервативи и овлажнители можеш да получиш без-
платно в баровете и при нас. Просто попитай!

•    Не допускай сперма и кръв да попаднат устата ти!

Ако имаш въпроси, ние сме на твое разположение.
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ХИВ е вирус. ХИВ разрушава защитната система на орга-
низма. Без лекарства човек развива от този вирус смърто-
носната болест СПИН.

Дори ако си млад и здрав,  можеш да се заразиш с ХИВ – 
като правиш секс без презерватив и/или ако използваш 
една и съща спринцовка с другите. Ако човек се зарази, 
може да зарази и други хора- също и тези, с които има 
връзка.

Дали някой е носител на вируса ХИВ не може да се види с 
просто око. Всеки един твой секспартньор или клиент би 
могъл да го има.

Ако целуваш някого, прегръщаш го, пиеш от неговата 
чаша или използваш същата тоалетна, няма опасност от 
заразяване с ХИВ вируса.

защита от ХиВ
Безопасният секс предпазва от ХИВ - това 
важи също и при лични контакти.

Най-важните правила да се предпазиш са:
•   Прави анален секс (отзад) само с презер-

ватив и лубрикант (овлажнител) на водна 
или силиконова основа (Ако ползваш 
вазелин, омазнител или други продукти 
на мастна основа, презервативът може 
много лесно да се скъса). 

•   Не допускай сперма да попадне в устата и 
в ануса (дупето) ти.

ХИВ И СПИН
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•  Използвай само презервативи, на които е 
отпечатано СЕ и DIN EN ISO и внимавай за 
срока на годност.

•  Отваряй опаковката внимателно и не 
късай презерватива.

•  Изчакай, докато пенисът да стане в ерек-
ция. Издърпай кожичката назад и постави 
презерватива върху главичката с пръстена 
(намотката) навън. Стисни с два пръста 
горната част на презерватива и с другата 
ръка го разтвори надолу по пениса.

•  При анален секс (отзад) постави достатъч-
но овлажнител на водна или силиконова 
основа върху презерватива, както и на 
отвора на ануса. Мастните продукти (вазе-
лин, масажно масло, овлажнител за тяло) 
нараняват презерватива и той може много 
лесно да се скъса.

•  Не намазвай директно пениса с овлаж-
нител преди да поставиш презерватива. 
Също така не поставай два презерватива 
един върху друг.

•  От време на време поглеждай, дали 
презерватива си стои, както трябва. След 
секс свали презерватива от пениса, докато 
той е още в ерекция. При това придържай 
презерватива отдолу. 

•  За всеки следващ партньор използвай нов 
презерватив.

Съвети за използване
на презервативи:
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Ако все пак в устата ти попадне сперма, веднага я изплюй. 
Изплакни си устата, най-добре с алкохол.

Твоето здраве е важно! Не се отказвай от презервативи, 
само защото клиентът заплаща малко повече.

Ако си инжектираш наркотици: Взимай винаги твоята 
собствена спринцовка и игла и не я давай на други.

Ако искаш да научиш повече или имаш въпроси: 
попитай ни!

ХиВ-тест
Само чрез ХИВ-теста 
можеш да разбереш, 
дали си се заразил. 
Тестът не струва 
много, а може да 
бъде и безплатен. На 
някои места можеш 
да разбереш резулта-
та от теста дори след 
30 минути.

Попитай ни. Ние ще 
ти помогнем  

Между другото: Никой не трябва да напуска Германия

само заради ХИВ.
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Чрез секс можеш да се заразиш и с други болести, като 
например Сифилис, Трипер (Гонорея) или Хепатит. 

Тези болести също не могат да се видят с просто око у 
хората, заразени с тях. Всеки секспартньор би могъл да ги 
има.  

Някои болести могат да бъдат много неприятни и опасни. 
И ти може да заразиш други хора с тях дори без да разбе-
реш.

Симптомите при тези болести често са:
• Парене и болка при уриниране
• Течение от пениса или ануса
•  Рани, мехурчета или израстъци на пениса, на или в дупе-

то, на устата или на други места
• Обриви или петна по кожата
• Тъмна урина, светли изпражнения.

В такъв случай е най-добре да отидеш на лекар или да се 
свържиш с нас – дори и ако оплакванията изчезнат. Дори и 
без болка или други видими белези, причинителите на бо-
лестта все още са вътре в тялото ти и нанасят щети, както и 
ти заразяваш другите.

Болестите могат успешно да се лекуват. Секс обаче ще мо-
жеш да практикуваш отново тогава, когато лекарят каже, 
че е Окей.

Попитай ни. Ние ще ти помогнем.

ИНФЕКЦИИ ПРЕДАВАНИ ПО 
СЕКСУАЛЕН ПЪТ
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защита
• Използвай презерватив и при орален секс (свирка)
•  Фистинг само с ръкавици и достатъчно овлажнител. 

Внимание: Всеки използва своя собствен овлажнител.
•  Използвай за всеки нов отвор (уста, анус) нов презерва-

тив или нови ръкавици.
•  Не докосвай мехурчета, възпаления, рани, обриви и 

брадавици.

прегледи
Понякога тези болести 
нямат никакви или 
само леки симптоми. 
Възможно е да има 
раничка, но тя да е на 
място, което не се виж-
да (в ануса например). 

Ходи на преглед поне 
два пъти в годината. Така 
би могъл бързо да бъдеш 
излекуван.

Можеш да се ваксинираш и без здравна осигуровка. 
Ние ще ти помогнем.

Препоръчително е да се ваксинираш против хепатит А и Б.
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наркотици
На местата, на които се срещат мъже, търсещи  или 
практикуващи секс за пари, има хора, които продават или 
подаряват наркотици. Не се подлъгвай от неща, коита не 
познаваш- преди всичко от непознати.

Преди всичко хероинът, кокаинът или кристалите могат 
да те направят зависим много по-бързо, отколкото 
мислиш. При това е без значение, дали ги смъркаш през 
носа, пушиш или инжектираш.

Не трябва да взимаш наркотици с клиентите. Можеш да 
им кажеш: „Не мога да работя след това.”

Предпазвай се от болести:
•  Използвай винаги твоята собствена 

спринцовка и/или игла!
•  Използвай само твоята собствена тръ-

бичка или твоята собствена банкнота!
•  Не давай на други хора вече употребя-

вани спринцовки или тръбички!

При проблеми с наркотиците можем да ти  
помогнем

НАРКОТИЦИ И ХАЗАРТ
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Хазарт
Много хора играят на 
машинки или залагат 
на спортни състезания. 
Към тях обаче човек също 
може да се пристрасти. Мно-
го хора дори не го забелязват.

Нервен ли си, ако не можеш да играеш? 
Играеш ли по-дълго отколкото всъщност 
искаш? Изиграваш ли повече пари отколко-
то си планувал? 

Потърси ни, ние ще те консултираме с удоволствие

На машинките човек губи в крайна сметка винаги!
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Ако си направиш ескорт (придружител)- профил в интер-
нет или публикуваш обява, много клиенти биха могли да 
те видят. Помисли какво искаш да кажеш за себе си:
•   Как изглеждаш?
•   Какво предлагаш и какво не предлагаш?
•   Какво можеш да правиш добре?
•   Какво ти харесва?

Ние с удоволствие ще ти помогнем. 
Посети и груповия ни чат на  
 www.info4escorts.de .

Бъди  
внимателен:
•   Твоите данни  могат 

да бъдат видяни и 
съхранени.

•   Твоите снимки могат 
да бъдат видяни и 
използвани от дру-
ги.

•   Никога не знаеш, 
с кого наистина се 
срещаш и какво те 
очаква.

СЕКС СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ 
В ИНТЕРНЕТ
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Можеш да обработиш снимките си така, че да не бъдеш 
разпознат

Не трябва да пишеш твоя телефоннeн номер в профила 

Телефонирай с клиента. Така можеш да добиеш добра 
представа за него. измамниците често се отказват на
този етап.

Уговаряй се като за начало на обществени места
(бар, кафене).

Довери се на чувството си (интуицията си). Ако нещо не 
ти харесва, откажи срещата.

Носи винаги собствени презервативи и овлажнител.

Уговори предварително твоите услуги и твоята цена.

Ако за първи път отиваш при някой клиент, можеш да 
споделиш адреса с някой приятел/колега.

Съвети:
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консултантски 
офиси
Амстердам
Prostitution & 
Health Centre 292
Nieuwezijds Voorburgwal 292
1012 RT Amsterdam
Тел.: (+31 20) 531 86 00
интернет:  www.pg292.nl 

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

Есен
Nachtfalke, Varnhorststraße 17, 45127 Essen
Тел.: (0201) 105 37 21, интернет:  www.nachtfalke-ruhr.de 

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

Хамбург
BASIS-Projekt, Pulverteich 17, 20099 Hamburg
Тел.: (040) 280 16 07, интернет:  www.basis-projekt.de 

АДРЕСИ
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Кьолн
Looks e.V., Pipinstraße 7, 50667 Köln
Тел.: (0221) 240 56 50
интернет:  www.looks-ev.de 

Мюнхен
Marikas, Dreimühlenstraße 1, 80469 München
Тел.: (089) 725 90 84
интернет:  www.marikas.de 

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

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

информация 
в интернет

 www.info4escorts.de 

 www.subway-berlin.de 

 www.looks-ev.de 
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