
Rumänisch
Doriți să cooperați cu noi, să faceți o donație sau să
vă implicați voluntar?
În acest caz, așteptăm cu nerăbdare să ne contactați.

Cont pentru donații
pro familia Ortsverband Ludwigshafen
detalii plată Luna Lu
IBAN  DE36 5455 0010 0000 0069 24
BIC LUHSDE6AXXX
Sparkasse Vorderpfalz

Stația de tren S-Bahn și de trenuri regionale Ludwigshafen (Rhein) Mitte

Stația de autobuz și tramvai Berliner Platz

Parcarea din Dammstraße 10

Parcarea din Otto-Stabel-Straße 3

Pentru informații actuale accesează

www.profamilia.de/lunalu

lunaluberatung

#lunaluberatung

Centrul de consiliere
pentru prostituatecu sprijinul

Centrul de consiliere
pentru prostituate

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



Cui ne adresăm

Femeilor care

● se gândesc să înceapă să lucreze ca prostituate,

● lucrează ca prostituate,

● se gândesc să renunțe la această meserie,

● au renunțat deja la prostituție.

Oferim servicii de consiliere pentru femei din toate
domeniile legate de prostituție.

Ce oferim

● sprijin individual în centrul de consiliere și la fața locului

● streetwork

● consiliere telefonică

● campanii de prevenire și sensibilizare

● consiliere și sprijin în caz de

▪ epuizare/boli fizice și psihice
▪ sarcină
▪ chestiuni legate de educație
▪ reorientare profesională
▪ educație și formare profesională
▪ analfabetism
▪ cursuri de limbi străine
▪ căutare locuință
▪ datorii
▪ dificultăți în viața cotidiană

● Informații referitoare la

▪ chestiuni juridice
▪ procedura de înregistrare conform Legii privind protecția

prostituatelor

● Cooperare, recomandare și însoțire profesională

▪ avocați specializați
▪ medici de specialitate
▪ autorități și instituții publice
▪ case de asigurări de sănătate
▪ alte centre de consiliere de specialitate

Noi, adică Luna Lu…

suntem un centru de consiliere psihosocială pentru
femei care lucrează ca prostituate.

oferim gratuit și anonim consiliere, sprijin și suntem
alături de aceste femei în toate chestiunile vitale.

ne angajăm în favoarea unei conduite bazate pe
încredere și respect, precum și a unei atitudini
apreciative.

oferim servicii de consiliere prin cooperare cu
translatori pentru diverse limbi.

Programarea se poate efectua
prin telefon, prin SMS, WhatsApp sau e-mail
+49 176 323 973 53
luna.lu@profamilia.de

Prostituție
de lux
și escorte

Prostituție
stradală

Prostituție în
apartamente

Prostituție
în bordel

Prostituție
în cluburi

Saloane
de masaj

Prostituție


