
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
Гара (S-Bahn) Ludwigshafen (Rhein) Mitte

Искате ли да работите с нас или да ни
подпомогнете с доброволческа дейност или
финансово дарение?
Ще се радваме да се свържете с нас.

Банкова сметка за дарения
pro familia Ortsverband Ludwigshafen
Oснование за плащане Luna Lu
IBAN DE36 5455 0010 0000 0069 24
BIC LUHSDE6AXXX
Sparkasse Vorderpfalz

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

Актуална информация ще намерите на

www.profamilia.de/lunalu

lunaluberatung

#lunaluberatung

Консултативен
център за
проституиращи
жени

с финансовата подкрепа на

Консултативен център
за проституиращи жени

Wörthstraße 6a
67059 Ludwigshafen
Tel +49 176 323 973 53
Fax +49 322 290 086 99
luna.lu@profamilia.de

kомпетентна институцияkомпетентна институция

Bulgarisch



Целева група

Жени, които

● искат да работят като проституиращи,

● работят като проституиращи,

● биха искали да прекратят дейността си на
проституиращи,

● вече са прекратили дейността си на
проституиращи.

Консултациите са насочени към жени, работещи във
всички сфери на проституцията.

Предлагаме

● Помощ в консултативния център

● Социална дейност на улицата

● Консултации по телефона

● Превенция и сексуална култура

● Консултиране и подкрепа при

▪ психическо и физическо изтощение / заболяване
▪ бременност
▪ въпроси по възпитанието на децата
▪ професионална преориентация
▪ образование и придобиване на професионална

квалификация
▪ аналфебетизъм
▪ езикови курсове
▪ търсене на жилище
▪ парична задлъжнялост
▪ справяне с ежедневието

● Информиране

▪ при правни въпроси
▪ за процеса по регистрация по см. на Закона за защита

на проституиращите

● Съдействие, контакт и придружаване при
посещения при

▪ адвокати
▪ лекари
▪ служби и административни органи
▪ здравно-осигурителни каси
▪ други консултативни центрове

Ние от Луна Лу…

сме психо-социален консултативен център за
работа с проституиращи жени.

консултираме, подпомагаме и придружаваме
безплатно и анонимно при справяне с всички
жизненоважни въпроси.

работим в отношения на доверие,  уважение и
зачитане на личността.

извършваме консултациите с помощта на
преводачи от и на различни езици.

Срещи след предварително уговорен час
по телефон, чрез смс, по WhatsApp или имейл
+49 176 323 973 53
luna.lu@profamilia.de

Елитна и
ескортна
проституция

Улична
проституция

Проституция
в червени
стаи и в
апартаменти

Проституция
в публични
домове

Клубна
проституция

Салони за
масаж Проституция


