
Polnisch
Są Państwo zainteresowani współpracą, wsparciem
finansowym lub wolontariatem?
Cieszymy się więc na nawiązanie z nami kontaktu.

Nasze konto do wpłat darowizn
pro familia Ortsverband Ludwigshafen
Tytuł wpłaty Luna Lu
IBAN DE36 5455 0010 0000 0069 24
BIC LUHSDE6AXXX
Sparkasse Vorderpfalz

Przystanek szybkiej kolei miejskiej oraz kolejowy Ludwigshafen (Rhein) Mitte

Przystanek autobusowy i tramwajowy Berliner Platz

Parking wjazd Dammstraße 10

Parking wjazd Otto-Stabel-Straße 3

Aktualne informacje pod

www.profamilia.de/lunalu

lunaluberatung

#lunaluberatung

Punkt doradztwa
dla kobiet
trudniących się
prostytucją

wspierane przez

Punkt doradztwa dla kobiet
trudniących się prostytucją

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



Grupa docelowa

Kobiety, które

● rozważają zajęcie się prostytucją

● zajmują się prostytucją,

● rozważają porzucenie prostytucji,

● już ją porzuciły.

Doradzamy kobietom uprawiającym każdy rodzaj
prostytucji.

Nasza oferta
● pomoc indywidualna w punkcie doradztwa oraz na

miejscu

● streetwork

● doradztwo telefoniczne

● praca prewencyjna i uświadamiająca

● doradztwo i wsparcie w przypadku

▪ psychicznego i fizycznego wyczerpania / zachorowania
▪ ciąży
▪ problemów wychowawczych
▪ nowej orientacji zawodowej
▪ edukacji szkolnej i kształcenia zawodowego
▪ analfabetyzmu
▪ nauki języka
▪ poszukiwania mieszkania
▪ długów
▪ zmagań z wymogami dnia codziennego

● Informacje dotyczące

▪ zapytań prawnych
▪ zgłoszenia działalności w myśl ustawy o ochronie osób

zajmujących się prostytucją

● Kooperacja, pośrednictwo i fachowe towarzyszenie
podczas wizyt

▪ u prawników
▪ lekarzy specjalistów
▪ w urzędach i instytucjach
▪ organach społecznego ubezpieczenia zdrowotnego
▪ innych punktach fachowej pomocy

mMy Luna Lu…

jesteśmy punktem pomocy psychologicznej i
socjalnej dla kobiet trudniących się prostytucją.

doradzamy, wspieramy i towarzyszymy  bezpłatnie i
anonimowo we wszystkich kwestiach życiowych.

jesteśmy synonimem kontaktu opartego na zaufaniu i
wzajemnym szacunku.

w ramach współpracy z tłumaczami doradzamy w
różnych językach.

Terminy po uprzednim uzgodnieniu
telefonicznie, SMSem, WhatsAppem lub mailowo
+49 176 323 973 53
luna.lu@profamilia.de

Prostytucja
luksusowa

Prostytucja
uliczna

Prostytucja
mieszkaniowa

Domy
publiczne

Prostytucja
klubowa

Salony
masażu

Prostytucja


