


Дейността в проституцията често се асоциира със 
стрес и особени рискове. Ти използваш тялото си, 
за да печелиш пари. Много е важно, да обръщаш 
внимание на здравето си, за да защитиш самата себе 
си, както и другите.

Ръководството на ЛУНА ЛУ има за цел да ти помогне 
в това и да ти даде информации по най-важните теми. 
Естествено, ти можеш винаги и по всяко време да се 
обръщаш към нас с въпросите си; ние ще ти помогнем 
с удоволствие.
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ЖЕНСКОТО ТЯЛО

В допълнение към външно видимите полови органи, клитора 
и срамните устни, при жените има следните вътрешни 
полови органи: матка, две фалопиеви тръби, два яйчника 
и влагалище. Матката е свързана както с вагината, така и 
с яйчниците – чрез двете фалопиеви тръби. Яйчниците 
произвеждат хормони, които наред с други неща носят 
отговорност, кога една жена може да забременее. По време 
на бременността  детето расте в матката. Без профилактика, 
всеки месец би могла да настъпи бременност.

Понякога може също да се случи така, че твоят месечен 
цикъл да е нередовен или да спре. Той би могъл да спре 
например когато ...

• си бременна

• имаш много стрес и проблеми 

• имаш здравословни проблеми

• влизаш в климакса

Защо точно е спрял твоят месечен цикъл, може да се 
проучи индивидуално при всяка една жена.

 1

1 .



 2

матка

маточна шийка

вагина

яйцепровод

яйчник
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МЕСЕЧЕН ЦИКЪЛ 

Почти всеки месец при жената има месечно кръвоте чение. 
Това се нарича месечен цикъл или просто цикъл. Месечният 
цикъл е индивидуален при всяка жена и продължава средно 
28 дни. След деня, в който ти дойде менструацията, 
изминава един период от приблизително 28 дни, докато 
започне следващата менструация. Нормално е също така 
обаче, времето от едната менстру ация до следващата да не 
е винаги точно еднакво.

ЗАЩО КЪРВЯ?

Вътре в матката се намира лигавица. При всеки цикъл 
тази лигавица нараства и се уплътнява. Около една до 
две седмици след края на менструалния цикъл настъпва 
така наречената овулация. Ако през този период ти имаш 
необезопасен секс, съществува възможност, спермата 
на мъжа да оплоди яйцеклетката, което означава, че има 
вероятност да забременееш. Един от признаците за това 
би могъл да бъде например, менструацията ти да спре. Ако 
яйцеклетката не е оплодена през това време, лигавицата 
вече не е необходима в матката и се изхвърля. Това води 
до менструално кървене (цикъл).

1 .
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плодородни дни
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2.

ПРАВИЛНИ ИНТИМНИ ГРИЖИ

Секретът във влагалището е леко кисел. Тази киселина е 
добра, защото тя образува защита срещу бактерии. Ако 
вагината се измива с нормален сапун, тази защита може да 
бъде загубена. Влагалището става по-сухо и чувствително 
и по този начин по-податливо на възпаления. Също 
така дезодоранти, парфюми и лосиони за тялото не са 
подходящи грижи за влагалището, тъй като те биха могли 
да разрушат важния собствен секрет на влагалището. 
Вместо това по-скоро трябва да се използва обилно топла 
вода. Ако си убедена, че само водата не ти е достатъчна за 
личната хигиена, ти не трябва да използваш нормален сапун 
или душ-гел. Ако желаеш да използваш интимни лосиони 
за измиване, ти непременно трябва да внимаваш, те да са с 
ниска „киселинна“ рН-стойност.

Във влагалището се намират така наречените млечно-
кисели бактерии, които гарантират, че във влагалището 
всичко е в баланс и няма възпаление. С помощта на тези 
„добри“ бактерии, „лошите бактерии“, които биха могли 
да причинят възпаление или инфекция, не могат да се 
размножават. За вагинална грижа с млечнокисели бактерии 
има различни продукти, например кремове или вагинални 
супозитории.



КАКВО МОГА ДА НАПРАВЯ, ЗА ДА НЯМАМ 
ИНТИМНИ ОПЛАКВАНИЯ?

• Избягвай прекомерната лична хигиена: Прекалено честото почист-
ване (например с парфюмирани сапуни, интимни спрейове и 
вагинални промивки) на гениталната област и влагалището, би могло 
да предизвика възпаление. Това може да доведе до възпаление и 
инфекция.

• Тампони, влажни гъби, влажни кърпички и превръзки по време на 
цикъла да се сменят редовно на всеки 2–3 часа.

• Тоалетна хигиена: Почиствай се винаги отпред (започвайки от вла-
галището) назад (към дупето)! В резултат на неправилна тоалетна хиги-
ена бактериите могат да преминат от дебелото черво във вагината.

• Редовно поемай обилно течности (прибл. 2 литра на ден; най-добре 
вода), за да може с помощта на водата при уриниране да се изтласкат 
бактериите в тоалетната.

• Ежедневно сменяй долното си бельо и кърпите за ръце и не ги 
ползвай съвместно с други хора.

• Възможно най-често носи памучно бельо (например при спане или 
в твоето свободно време).

• Секс-Играчките трябва да бъдат почиствани основно и да се 
дезинфекцират след всяко ползване.

• Може би вече си направила опит, кожата след бръсненето в 
интимната област да е раздразнена или възпалена. Ако това ти се 
случи, не трябва да използваш съдържащи мазнина продукти или 
парфюмирани лосиони за тяло. По-силни възпаления могат да се 
лекуват с „Лосио-Алба“/“Lotio-Alba“ (т. нар вибрираща тинктура/
Schütteltinktur).Те се продават изгодно в аптеките. 
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3.

Независимо от това, какви симптоми имаш: Ако след няколко 
дни не почувстваш подобрение, потърси помощ при лекар! 
Ние ще ти помогнем, да намериш лекар (безплатно/евтино, 
даже и без здравна осигуровка).

БАКТЕРИАЛНА ВАГИНОЗА

Имам следните симптоми:

• Неприятен, наподобяващ на риба мирис   
(предимно при миене)

• Засилено вагинално течение

Какво би могло да бъде това?

Възможно е да става въпрос за бактериална вагиноза, това 
означава, че „добрите бактерии“ във вагината са нарушени, 
тъй като в момента има „лоши“ бактерии“. Това не е тежко 
заболяване, но трябва да се лекува.

Какво мога да направя? 

Възможно е, да е необходимо локално лечение с антибиотик 
(например под формата на крем). В такъв случай трябва най-
добре да отидеш на лекар. Също така, ако тези оплаквания 
се повтарят, ти трябва да изясниш това с лекар.
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ВАГИНАЛНИ ГЪБИЧКИ

Имам следните симптоми:

• Сърбеж (вътрешно и/или външно)

• Вагинално течение

• Парене

• Суха вагина или външно зачервяване

Какво би могло да бъде това?

Възможно е да става въпрос за вагинални гъбички. Когато 
„добрите бактерии“ във вагината се нарушат,  има вероятност 
„лошите гъбични-бактерии“ да се разпрост ранят. Тогава се 
стига до инфекция с вагинална гъбичка. „Добрите бактерии“ 
може би са били разрушени чрез прием на антибиотик. 
Гъбичната инфекция не е тежко забо ляване, но трябва да 
се лекува.

Какво мога да направя? 

Най-добре е да изясниш с лекаря дали става въпрос за ваги-
нална гъбичка. Също така, ако тези оплаквания се повтарят, ти 
трябва да изяс ниш това с лекар. Лечението се извършва с крем 
и вагинални таблетки (антимикотични) от аптеката. Препарати 
срещу ваги нални гъбички се продават без рецепта в аптеката.
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3.

ВЪЗПАЛЕНИЕ НА ПИКОЧНИЯ МЕХУР

Имам следните симптоми

При уриниране в тоалетната чувствам силно парене и болки.

Какво би могло да бъде това? 

Може би става въпрос за възпаление на пикочния мехур. 
Това е инфекция на пикочния мехур и пикочните пътища с 
бактерии. Чрез честия секс бактериите могат да преминат 
през пикочните тръби в пикочния мехур и да предизвикат 
инфекция.

Какво мога да направя? 

Ако забележиш признаци на възможно възпаление на пикоч-
ния мехур, трябва непременно да пиеш течност (2–3 литра 
на ден), без кафе или алкохол. Ходи до тоалетната възможно 
най-често, дори ако е болезнено, така че бактериите да мо-
гат да се отмият. След всеки полов акт трябва да отиваш до 
тоалетна да уринираш.

Ако след 3 дни не настъпи подобрение, трябва да отидеш 
на лекар, тъй като най-вероятно се нуждаеш от рецепта за 
антибиотик. Също така ако тези оплаквания продължават, 
трябва да изясниш това с лекар.
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ВНИМАНИЕ! 
Не излекувано възпаление на пикочния мехур 
може да доведе например до опасно възпаление 
на бъбречното легенче с температура! 
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4.

ВАЖНИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ТЕБ

• Само използването на кондоми може да те предпази от 
полово преносими болести!

• Хормонални предпазни средства като напр. ”хапче против 
забременяване” могат да те предпазят от бременност, но 
не те предпазват от полово преносими болести.

• Всички предпазни средства с хормони, като „хапчето про-
тив забременяване“ или „инжекциите за три месеца“ не те 
правят безплодна! Ако спреш да ги приемаш, отново има 
вероятност да забременееш!

• Антибиотикът може да повлияе върху хормоналните 
предпазни средства като „хапчето против забременяване“. 
Това означава, че ако приемаш едновременно антибиотик 
и „хапче”, съществува риск да забременееш. В такъв случай, 
трябва допълнително да се предпазваш с кондом, ако не 
искаш да забременееш.

• Остри предмети или предмети с връх, като пиърсингите 
или маникюрите, могат да повредят кондомите.

• Използвай презервативите само индивидуално наведнъж и не 
няколко едновременно един върху друг! При използване на 
повече презервативи един върху друг съществува риск, че те 
могат да се пробият при триенето или могат да се смъкнат. 
Много важно е, презервативът да пасва по размер на пениса 
на мъжа. 

• „Душ с кока-кола“: Измиване на вагината с кола не пред-
пазва от бременност!
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4.

КАКВИ ЗАЩИТНИ МЕТОДИ 
СЪЩЕСТВУВАТ ПРОТИВ 
ЗАБРЕМЕНЯВАНЕ?

Има различни методи за превенция, всички от които имат 
съответно преимущества и недостатъци. Кои превантивни 
методи са подходящи за теб, зависи от твоята лична житейска 
ситуация. Най-добре е да се консултираш с лекар.

Презервативи

Презервативите предпазват от нежелана 
бременност и полово преносими болести, ако се използват 
коректно. Ако те са повредени или по време на секс се 
изплъзват от пениса, сигурността не е налице.

Хапчето „Aнти-бебе“

Хапчето „Aнти-бебе“ или просто наречено само „хапчето“ 
е хормонално защитно средство. То трябва да се приема 
ежедневно и надеждно (всеки ден приблизително по същото 
време). За хапчето ти се нуждаеш от рецепта от лекар.
Ако смяташ, че ще забравиш понякога 
хапчето, защото например нямаш регули-
ран денонощен ритъм и/или имаш много 
стрес при работата, тогава „хапчето” не е 
подходящо превантивно средство за теб!
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Инжекция за три месеца

Инжекцията за три месеца е хормонално
превантивно средство и действа в период
от 3 месеца. За да може инжекцията за 
три месеца да въздейства коректно, тя трябва да се пос-
тави в първите пет дни от твоята менструация в дупето 
или в мускула на горната част на ръката. След това ти си 
предпазена за период от 3 месеца. Пак ще имаш менс-
труация през следващите 3 месеца, но може би по- оскъдна 
от обичайната.

За инжекцията за три месеца се нуждаеш от рецепта от 
лекар. Предимството на инжекцията за три месеца е, че 
независимо как протича твоят ден, ти си защитена и не 
трябва да мислиш за превенция в период от 3 месеца.

Други методи за превенция

Естествено съществуват и други 
методи за превенция.
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4.

ТИПИЧНИ ЗАБЛУДИ ПРИ 
ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО 

Може би си чувала много истории, как без превенция 
можеш да не забременееш. За съжаление, много от тях не 
са реални. Затова ти трябва да имаш в предвид следните 
обстоятелства:

Съществува възможност от забременяване, дори когато

• правиш секс във водата (напр. във ваната)
• използваш тампони и/или влажни кърпички
• кърмиш бебе
• изкарваш пениса на мъжа от вагината малко преди 

оргазма (Прекратяване на съвокуплението/Koitus inter-
ruptus)

В такива ситуации е необходима допълнителна превен-
ция, напр. с презерватив, три-месечна  инжекция или други 
превантивни методи! Дори ако 
след незащитен секс ти отидеш 
в тоалетната да уринираш и измиеш 
вагината, съществува риск да 
забременееш. Ако имаш още 

въпроси или си несигурна.
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„ХАПЧЕТО СЛЕД ТОВА“ 

Хапчето след секс (хапчето след това) не е превантивно 
средство, което може да се прилага продължително, а 
представлява спешна мярка. То включва лекарство, кое то 
съдържа хормони за потискане на овулацията или заба-
вяне и по този начин се гарантира, че няма оплождане 
на яйцеклетката. „Хапчето след секс“ трябва да се вземе 
възможно най-скоро след незащитен секс. Съществуват 
различни препарати, които могат да се приемат или до 72 
часа (3 дни) или максимално до 120 часа (5 дни) след секс. 

След повече от 120 часа (5 дни) е твърде късно за приемане 
на медикамента.

Важна информация за теб: 

„Хапчето след секс“ не е хапче за абортиране, това 
означава, че то не може да прекъсне вече съществуваща 
бременност. Ако ти се вече бременна, „хапчето” не може 
да ти помогне.  „Хапчето след секс“ можеш да получиш 
в аптеките без рецепта (струва приблизително между 
20 и 35 Евро). В аптеката ще получиш консултация, кое 
лекарство е подходящо. „Хапчето след секс“ може да се 
приема всеки момент по време на цикъла, без значение 
в кой ден от месеца.  „Хапчето след секс“ не предпазва 
от полово преносими болести.
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ПРЕЗЕРВАТИВЪТ СЕ СКЪСА ИЛИ 
СЕ ИЗПЛЪЗНА

• За да се предотврати бременност, можеш да си осигуриш 
без рецепта „хапчето след секс“ от аптеката (възможно най-
скоро, но не по-късно от 3–5 дни след секса).

• Странични действия, такива като гадене, повръщане или 
главоболие са възможни, но не трябва да се появяват.

• Ако повърнеш хапчето до 3 часа след приемането, трябва да 
глътнеш още едно, тъй като действието му може да не настъпи.

• Цената е приблизително 20 –35 Евро.

• Информации за „Хапчето след секс“ виж на страница 16.

• За да можеш да изключиш вероятността от сексуално 
предавани болести, можеш да посетиш безплатни (и ако 
искаш анонимни) изследвания в здравната служба (адресът е 
в приложената брошюра).

5.
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ИМАМ СИЛНИ БОЛКИ ПО ВРЕМЕ 
НА МОЯ ЦИКЪЛ

• Много жени по време на техния менструален цикъл имат 
силни коремни болки и спазми. Ако и при теб е така, 
можеш да приемаш болкоуспокояващи като парацетамол 
или ибупрофен. Също така антиконвулсанти като бускопан 
плюс много добре ще ти помогнат при болки в корема.

• Ибупрофен приемай винаги само за възможно най-кратко 
време. При по-продължителен прием (седмица или повече) 
може да се стигне до болки в корема. Ако приемаш ибу-
профен през по-дълъг период от време, трябва да вземеш 
допълнително и друг препарат, който предпазва стомаха от 
влиянието му (напр. пантопразол). 

ВНИМАНИЕ!  
При менструални болки антибиотик не помага! 
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5.

ПРЕДПОЛАГАМ, ЧЕ СЪМ БРЕМЕННА

• Трябва незабавно да направиш тест за бременност (при 
Луна Лу е възможно да се направи безплатно и ано нимно, 
или да си го купиш в дрогериите и аптеките), както и да 
потърсиш гинеколог/гинеколожка.

• Ако желаеш да родиш детето, по време на бременността 
ще получиш лекарска помощ в консултативен център Луна 
Лу, дори без здравна осигуровка.

АЗ СЪМ БРЕМЕННА И ЖЕЛАЯ ДА 
АБОРТИРАМ

• Първо е необходимо да направиш тест за бременност и 
бременността ти да бъде установена от лекар.

• Ако желаеш да прекъснеш бременността, в Германия е необ-
ходим консултативен разговор в така наречения  „Консултати-
вен център по конфликтна бременност“ (напр. към Диа ко нията 
или про фамилия). За това трябва възможно най-скоро да се 
погрижиш за назначен час. След провеждането на кон сул-
тативния разговор ти получаваш така наречения „Консултативен 
билет/разрешително” и можеш да направиш аборт в Германия 
до 12-тата седмица след оплождането на яйцеклетката.

• Там ти ще получиш информация, какви възможности съще-
ствуват, ако нямаш парични средства за аборт.
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Пример за жилищен проект

• След консултацията трябва да изчакаш 3 дни, докато се 
извърши аборта.

• От „Консултативния център по конфликтна бременност“ 

ще получиш информации, къде и на каква цена може да се 
извърши аборт.

АЗ ИСКАМ ДА ПРЕСТАНА ДА СЕ 
ЗАНИМАВАМ С ПРОСТИТУЦИЯ

• Ти можеш по всяко време да се обърнеш към консулта тивен 
център Луна Лу. Ние показваме на всяка жена възмож ностите 
за намиране на начин за излизане от проституцията.

• Има апартаменти, които ти дават възможността, докато 
излизаш от бизнеса, да наемеш стая за няколко месеца, докато 
си намериш собствен апартамент.

• Просто ни потърси! Ние ще ти помогнем по твоите въпроси 
и теми за дискутиране.

Контактите на следващия консултационен център за 
конфликтна бременност ще намериш в приложената брошура!



6.
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КАКВО Е ХИВ И КАКВО Е СПИН?

ХИВ е вирус. Той прави имунната ти система по-слаба, тялото 
се затруднява да се отбранява от болести и вреди на органите 
ти (например червата, бъбреците, костите и мозъка или нервната 
система). Ако си се заразила и не вземеш на време лекарства, може 
да получиш животозастрашаващата болест СПИН.

Как да се предпазя? 

• Презервативи при вагинален, анален и орален секс   
(Пенис във вагина, дупе и уста)

• Ползвай само стерилни спринцовки за наркотици (нови спринцовки 
може да намериш в апртеката или в сдружение за наркозависими)

• Внимавай да не влезе кръв, сперма или други телесни течности в 
тялото ти (например през отворени рани)

Бременна и ХИВ?

Ако имаш ХИВ и си бременна, трябва да избегнеш пренасянето 
на болестта върху бебето посредством лекарства. Моля говори с 
твоя лекар/лекарка.
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КАКВИ ДРУГИ СЕКСУАЛНО ПРЕНОСИМИ 
БОЛЕСТИ (СПБ) ИМА?

Сифилис, гонорея, хламидия или хепатит.

Как да се предпазя?

• Презервативи при вагинален, анален и орален секс   
(Пенис във вагина, дупе и уста)

• Ползвай само стерилни спринцовки за наркотици (нови спринцовки 
може да намериш в аптеката или в сдружение за наркозависими)

• Внимавай да не влезе кръв, сперма, урина (пикня), изпражнения 
(лайна) или другa телеснa течност в тялото ти (например през 
отворени рани). СПБ могат да се пренасят и чрез целуване.

Бременна и СПБ?

Ако си се заразила и си бременна, можеш да заразиш детето си 
при раждането или кърметето. Моля, консултирай се с лекар/
лекарка.

ЗАРАЗИЛА ЛИ СЪМ СЕ?

Въпреки, че ХИВ вируса прави тялото ти по-слабо, може и години 
след заразата да си в добро състояние. Дали си се заразила, може 
да разбереш само от тест за ХИВ. Колкото по-рано след заразата 
започнеш с лечението, толкова по-възможно е да избегнеш 
животозастрашаващата болест СПИН.

Как се провежда теста?

За теста ти се взема малко количество кръв и се изследва в 
лаборатория. След няколко дни (при бързи тестове даже само 
часове) получаваш резултат.
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Къде мога да направя ХИВ-тест?

• При здравната служба (адресът е посочен в приложената брошура). 
Там тестовете по принцип са безплатни или не струват много. 
Предимство: Можеш да останеш анонимна, тоест, не е нужно да си 
кажеш името.

• Лекар/Лекарка

Какво мога да направя ако получа позитивен резултат на теста?

Ние, екипът на Луна Лу, те подкрепяме и ще ти помогнем да предприемеш 
следващи стъпки.

КАК МОГА ДА ЗАБЕЛЕЖА, ДАЛИ СЪМ СЕ ЗАРАЗИЛА?

• Промени на кожата на вагината, дупето или устата, като мехурчута, 
брадавици или язви

• Промени в цвета на урината (пикня) или изпражненията (лайна)
• Сърбеж и парене във вагината или дупето
• Болки или парене при пикаене или изхождане
• Жълтеникава и неприятна миризма от вагината или дупето

Някои сексуално преносими болести (СПБ) могат да имат сериозни 
последствия. Затова приеми сигналите на тялото си сериозно и посети 
лекар/лекарка.

Ако нямаш здравна осигуровка, екипът на Луна Лу ще ти помогне 
да намериш лекар, който да те лекува безплатно или по-евтино.



7.
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Алкохолът и наркотиците могат да бъдат пристращяващи. Всеки 
може да бъде засегнат от това. Зависимостта е призната болест 
и трябва да се лекува. Защото зависимостта не само вреди на 
оганите, а и може да предизвиква безсъние, депресии, мисли за 
самоубийство и страхове.

КАК МОГА ДА ЗАБЕЛЕЖА,
ДАЛИ СЪМ ЗАВИСИМА?
 

• Тялото ти иска алкохол или наркотици, въпреки че ти не искаш?

• Неспокойна си, трепериш и/или се потиш, когато не консумираш 
или консумираш по-малко количество алкохол или наркотици.

Има и още много други симптоми.

Ако имаш чувството, че си 
зависима, тогава екипът 
на Луна Лу ще ти помогне.
Бъди смела. Ние не те съдим.
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От 01. юли 2017 г. новият Закон за защита 
на проститутки е в сила. 

Това означава, че за всички, които се занимават с прости-
туция, ще има промени. Тук ще посочим накратко най-
важните промени, които касаят теб:

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА 
ЖЕНИТЕ В ПРОСТИТУЦИЯТА

Ако ти работиш като жена в проституцията в Германия, трябва 
да регистрираш този вид дейност пред съответните служби 
на града. При това се провежда информативен и разяснителен 
разговор относно важни неща, като напр. правни и законови 
разпоредби.

ЗДРАВНА КОНСУЛТАЦИЯ

В допълнение към адресната си регистрация всяка жена, която се 
занимава с проституция,  трябва също така да приеме здравната 
консултация от компетентния орган на града. При това не се извършва 
изследване, а само се провежда един консултативен разговор. Жени, 
които са под 21 години, трябва да преминават през такава здравна 
консултация всяка година, а жените, които са над 21 години, са 
задължени да преминат тази консултация на всеки две години. Ако ти 
удосто вериш и двете, т.е. както регистрацията на твоята дейност, така 
и здравно-консултативния разговор, ще получиш от компетент ния 
орган на града удостоверение за регистрация на дейността си. Така 
ще можеш официално да упражняваш проституция.

8.
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#lunaluberatung

lunaluberatung

ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ПРЕЗЕРВАТИВИ

Според новия закон съществува задължение, при секс да 
се ползват кондоми с всеки клиент без изключение. Това 
означава, че ти трябва да информираш всеки клиент за това, 
че използването на презерватив е законово задължение и 
чрез това също така да се предпазиш по-добре.

РАЗРЕШЕНИЕ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ 
НА ОПЕРАТОРИТЕ НА 
ПРОСТИТУЦИОННА ДЕЙНОСТ

Всеки оператор се нуждае според новия закон от 
разрешително за извършване на своята проституционна 
дейност. Това разрешително е обвързано с определени 
предпоставки, респективно операторът на проституционна 
дейност да не е осъждан и да има чисто съдебно досие. 
Освен това операторът трябва да изпълнява определени 
задължения. Например, той трябва да се грижи за това, жените, 
които работят като проститутки при него, да имат отделни 
помещения за живеене и работа. Това означава, че жените 
трябва да имат допълнително към стаята, в която работят, 
също така собствена стая, в която да спят.

Ако имаш въпроси по тази тема, свържи се с нас. 
Ако желаеш, ние с удоволствие ще те придружим до 
съответните инстанции.

Повече информация за процеса за записване и връзка 
със съответните органи, можеш да намериш на нашата 
инстаграм или фейсбук страница:



Нашият консултативен център Луна Лу



Гара (S-Bahn) Ludwigshafen (Rhein) Mitte

Спирка на автобуси и трамваи Berliner Platz

Паркинг с вход от ул Dammstraße 10

Закрит паркинг с вход от ул Otto-Stabel-Straße 3

КАК МОЖЕШ ДА СТИГНЕШ ДО НАС

▼



Луна Лу – Консултативен център
за проституиращи жени

Wörthstr. 6a, 67059 Ludwigshafen

Telefon +49 176 323 973 53
Telefax +49 322 290 086 99

luna.lu@profamilia.de
www.profamilia.de/lunalu 

      lunaluberatung

      #lunaluberatung

kомпетентна
институцияинституция

с финансовата подкрепа на

Ortsverband Ludwigshafen e.V.


