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SekS za pieniądze?  
Tak, ale bezpieczny!
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W tej broszurce podajemy wskazówki, które ułatwią ci 
życie w środowisku osób oferujących seks za pieniądze. 

Jesteśmy pracownikami socjalnymi. Regularnie  
spotkasz nas w barach i na ulicy. 

W dużych miastach 
mamy biura, gdzie 
możesz:
•   wziąć prysznic i 

wyprać bieliznę
•   coś zjeść i wypić
•   otrzymać pomoc 

medyczną
•   znaleźć miejsce do 

spania

PRZEDMOWA
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Skontaktuj się z 
nami lub zapytaj o nas 
barmana. Możesz 
do nas zadzwo-
nić lub przyjść. 

Doradzimy Ci 
(możliwości pracy, 
podatki, prawo poby-
tu, itp.) i pomożemy 
w rozwiązywaniu 
problemów. 

Pójdziemy z tobą 
do urzędów. Po-
informujemy cię o 
chorobach, którymi 
możesz się zarazić 
uprawiając seks. 
Jeżeli masz problemy 
z narkotykami albo 
grami hazardowymi, 
przyjdź również do 
nas.

 
Możesz również py-
tać nas, kiedy np. 
chcesz rozpocząć 

kształcenie się. 
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•   Powiedz NIE nieodpowiadaja-
cym ci klientom i praktykom 
seksualnym.

•   Jednoznacznie ustal zakres twoich usług i zapłatę.
•   Nie pozwól się klientom z tobą targować: znasz swoją 

cenę - jesteś jej wart.
• Zbyt tanie oferty zmniejszają wszystkim zarobki.
• Weź pieniądze przed usługą.
•  Zachowaj trzeźwą głowę - ostrożnie z alkoholem i nar-

kotykami.
•  Uważaj na pijanych klientów często przysparzają kło-

potów.
•  Informacje o wymuszaniu bądź okradaniu klientów  

rozchodzą się błyskawicznie, ponadto klienci mogą 
złożyć na ciebie doniesienie.

•  Trzymajcie się razem i ostrzegajcie przed niebezpie-
czeństwami, oszustami i fałszywymi klientami.

•  Zawsze używaj kondomów, także przy obciąganiu.
•  Kondomy i żele poślizgowe otrzymasz bezpłatnie w 

knajpach i u nas. Po prostu o nie zapytaj!
•  Nie pozwól, by sperma lub krew dostała się do twoich ust.

Jeżeli masz pytania: zapytaj nas.
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HIV to wirus osłabiający system odpornościowy orga-
nizmu. Jeżeli nie zastosuje się leków, to może dojść do 
pojawienia się zagrażającej życiu choroby AIDS. 

Nawet gdy jesteś młody i zdrowy możesz się zarazić w 
trakcie kontaktów seksualnych bez kondomu lub jeżeli 
wspólnie z innymi używasz tej samej strzykawki. Jeśli 
jest się zarażonym można także zarażać innych – rów-
nież stałego partnera. 

Nie widać, czy ktoś ma HIV. Każdy z twoich partnerów 
seksualnych lub klientów może mieć HIV.

Gdy kogoś całujesz, obejmujesz, pijesz z jego szklanki, 
korzystasz z tej samej toalety - nie możesz się zarazić.

Ochrona przed HiV 
Bezpieczny seks chroni przed HIV- dotyczy 
to także prywatnych kontaktów i związków. 

Najważniejsze reguły:
•  Seks tylko z kondomem i żelem poślizgo-

wym bez tłuszczu (wazelina, olej lub 
inne środki z tłuszczem mogą łatwo 
spowodować pękniecie gumy).

•  Sperma nie może dostać się do jamy 
ustnej ani odbytu.

HIV I AIDS
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•  Używać tylko kondomów z nadrukiem CE 
i DIN EN ISO, zwracać uwagę na termin 
ważności. 

•  Ostrożnie rozrywać opakowanie, by nie 
uszkodzić kondomu.

•  Zaczekać na wzwód penisa, cofnąć na-
pletek. Kondom nałożyć na żolądź prącia 
– pierścień musi się znajdować po zewnę-
trznej stronie. Koniec kondomu ścisnąć 
dwoma palcami (zrobić zbiorniczek), 
potem drugą ręką naciągnąć kondom na 
penisa.

•  Przed stosunkiem użyć dużo żelu bez 
tłuszczu na kondom i odbyt. Tłuszcz 
(wazelina, olej do masażu lub balsam do 
ciała) może łatwo spowodować pęknięcie 
gumy.

•  Nie smarować członka żelami poślizgowy-
mi przed naciągnięciem kondomu i nie 
naciągać dwóch kondomów naraz.

•  Co jakiś czas sprawdzać, czy kondom 
się nie zsunął, po stosunku wyciągnąć 
członka zanim zwiotczeje, przytrzymując 
mocno dół kondomu.

•  Każdy nowy partner wymaga użycia 
nowego kondomu. 

Użycie kondomów



Jeżeli doszło do wytrysku w ustach, wypluj nasienie. 
Przepłucz najlepiej alkoholem jamę ustną, nie napina-
jąc mięśni.

Zadbaj o twoje zdrowie, nie rezygnuj z kondomów, 
dlatego że klient trochę więcej płaci. 

Jeżeli bierzesz narkotyki, używaj tylko własnej strzy-
kawki i nie dawaj jej innym.

Porozmawiaj z nami, jeżeli chcesz wiedzieć więcej 
albo masz pytania.

Test na HiV
Test na HIV - test 
jest jedynym spo-
sobem, aby dowie-
dzieć się, czy jest się 
zarażonym HIV. Test 
kosztuje niedużo 
albo jest bezpłatny. W 
niektórych przychod-
niach można otrzy-
mać wynik badania 
już po 30 minutach.

Zwróć się do nas, 
chętnie ci pomożemy.
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Ważne: Z powodu HIV nie musisz opuszczać Niemiec.
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W trakcie stosunków seksualnych możesz zarazić się też 
innymi chorobami: np. syfilisem (kiła), rzeżączką (tryper, 
gonokok), żółtaczką (hepatitis). 

Tych chorób nie widać u ludzi. Każdy partner seksualny 
może te choroby mieć.

Niektóre choroby mogą być nieprzyjemne i groźne. 
Możesz zarazić innych.

Częste objawy tych chorób:
• pieczenie i ból przy oddawaniu moczu
• wyciek z penisa i odbytnicy
•  wrzody, pęcherzyki, zgrubienia na penisie, w okoli-

cach odbytu, w jamie ustnej lub w innych miejscach
• wysypka lub plamy na skórze
• ciemny mocz, jasny kał.

Idź do lekarza albo porozmawiaj z nami. Nawet wtedy, 
gdy objawy znikną, zarazki nadal znajdują się w twoim 
organizmie i wywołują szkody. 

Te choroby dają się wyleczyć. Lekarz ci powie, od kiedy 
możesz znowu uprawiać seks.

Porozmawiaj z nami. Chętnie ci pomożemy .

INFEKCJE PRZENOSZONE 
DROGĄ PŁCIOWĄ
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Ochrona
• Używaj kondomów również przy obciąganiu!
•  Fisting tylko z użyciem rękawiczek gumowych i 

odpowiedniej ilości żelu poślizgowego. Uwaga: każdy 
używa własnego żelu poślizgowego.

•  Do każdego otworu (usta, odbyt) weź nowy kondom i 
nowe rękawiczki.

• Nie dotykać pęcherzyków, zapaleń, wrzodów.

badania
Często te choroby są bez-
objawowe lub mają tylko 
lekkie symptomy. Albo 
wrzód jest tak umieszczo-
ny, że go nie widać, np. w 
okolicy odbytu.

Poddaj się badaniu – 
najlepiej dwa razy w roku. 
Wtedy możesz szybko być 
leczony.

Możesz zgłosić się na badanie i szczepienie, nawet  
gdy nie masz ubezpieczenia na wypadek choroby.  
Chętnie ci pomożemy.

Zaszczep się przeciw żółtaczce typu A i typu B.



NARKOTYKI I GRY HAZARDOWE
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narkotyki
Niektórzy ludzie w twoim środowisku sprzedają lub 
rozdają narkotyki. Nie daj się namówić nieznajomym na 
coś, czego nie znasz. 

Przede wszystkim heroina, kokaina, Crystal uzależnią cię 
szybciej niż myślisz. Wszystko jedno czy wciągasz przez 
nos, palisz albo wstrzykujesz.

Nie musisz brać z klientem narkotyków. Możesz powie-
dzieć: „Nie mogę wtedy pracować”.

Chroń się przed chorobami:
• Używaj zawsze własnej strzykawki.
•  Używaj tylko własnej rurki albo własne-

go banknotu.
•  Nie dawaj innym używanych strzyka-

wek i rurek.

Pomożemy ci, gdy masz problemy z narkotykami.
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Gry hazardowe
Wielu gra na automa-
tach lub bierze udział w 
zakładach sportowych. 
To również uzależnia. Wie-
lu nawet tego nie zauważa.

Czy jesteś niespokojny, gdy nie możesz 
grać? Czy grasz dłużej, niż wcześniej 
zamierzałeś? Czy przegrywasz więcej 
pieniędzy, niż zaplanowałeś?

Porozmawiaj z nami. Poradzimy ci. 

Na automatach przegrywasz zawsze – automatycznie! 
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Jeżeli masz w internecie założony Escort - Profil lub  
zamieszczone ogłoszenie, to wielu klientów może cię  
oglądać. Zastanów się, co chcesz o sobie powiedzieć:     
•   jak wyglądam
•   co oferuję, a czego nie robię
•   co potrafię dobrze 
•   co lubię szczególnie

Pomożemy ci chętnie, 
albo wejdź na chat:   
 www.info4escorts.de .

Ostrożnie:
•   Twoje dane można 

będzie zobaczyć i za-
chować (przetworzyć).

•   Twoje zdjęcia moż-
na będzie oglądać 
i mogą być przez 
innych użytkowane.

•   Nigdy nie wiesz, z kim 
się rzeczywiście spo-
tkasz i co cię czeka.

MĘSKA PROSTYTUCJA
W INTERNECIE



nim zdanie, oszuści najczęściej wtedy rezygnują.
Zatelefonuj do klienta, będziesz mógł wyrobić sobie o

Możesz tak opracować twoje zdjęcia, byś był
nierozpoznawalny.

Nie musisz podawać twojego numeru telefonu.

Umów się w miejscu publicznym (bar, kawiarnia).

Zaufaj twemu odczuciu, jeżeli ci coś nie odpowiada, 

Zabieraj zawsze ze sobą własne kondomy 
i własny żel poślizgowy.

Wcześniej ustal twoje usługi i twoją cenę.

Rady:

zrezygnuj ze spotkania.

Jeśli po raz pierwszy idziesz z klientem, podaj komuś
adres.
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placówki dla 
chłopców 
oferujących seks 
za pieniądze
Amsterdam
Prostitution & Health Centre 292
Nieuwezijds Voorburgwal 292, 1012 RT Amsterdam
Tel.: (+31 20) 531 86 00, w Internecie:  www.pg292.nl 

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

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

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

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

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

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

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

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

informacje 
w internecie 
 www.info4escorts.de 

 www.subway-berlin.de 

 www.looks-ev.de 
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