
Türkisch
İşbirliği, bağış veya fahri olarak yardım etmeyi
düşünür müsünüz?
Bu durumda bizimle irtibat kurmanızdan dolayı
memnuniyet duyacağız.

Bağış yapabileceğiniz banka hesabımız
pro familia Ortsverband Ludwigshafen
kullanım amacı Luna Lu
IBAN DE36 5455 0010 0000 0069 24
BIC LUHSDE6AXXX
Sparkasse Vorderpfalz

S-Bahn ve tren durağı Ludwigshafen (Rhein) Mitte

Otobüs ve tramvay durağı Berliner Platz

Dammstraße 10 kapalı otopark girişi

Otto-Stabel-Straße 3 kapalı otopark girişi

Güncel bilgiler için

www.profamilia.de/lunalu

lunaluberatung

#lunaluberatung

Fuhuş Sektöründe
Çalışan Kadınlar için
Danışmanlık Merkezi

sponsorluğunda

Fuhuş Sektöründe Çalışan Kadınlar için
Danışmanlık Merkezi

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



Hedef gruplar

● Fuhuş sektöründe çalışmayı düşünen,

● Fuhuş sektöründe çalışan,

● Fuhuş sektöründen çıkmayı düşünen,

● Fuhuş sektöründen çıkmış,

kadınlar.

Fuhuş sektörünün her türlü alanında çalışan kadınlara
danışmanlık hizmeti veriyoruz.

Verdiğimiz hizmetler

● Danışmanlık merkezinde ve başvuru sahibinin
bulunduğu yerde yardım hizmeti

● Streetwork

● Telefonda verilen danışmanlık hizmeti

● Önleme ve bilgilendirme çalışmaları

● Aşağıdaki konularda yardım ve destek

▪ Fiziksel bitkinlik/hastalık
▪ Hamilelik
▪ Çocuk büyütme konuları
▪ Başka bir mesleğe yönelme
▪ Okul ve meslek eğitimi
▪ Okuma yazma bilmeme
▪ Dil kursu
▪ Ev arama
▪ Aşırı borçlanma
▪ Günlük hayatın üstesinden gelme

● Aşağıdaki konularda bilgiler

▪ Yasal ve hukuki konular
▪ Fahişe Koruma Kanunu uyarınca bildirim yöntemleri

● Aşağıdaki kurum ve birimler ile işbirliği, yönlendirme
ve yardım

▪ Avukatlar
▪ Uzman doktorlar
▪ Resmi merci ve daireler
▪ Sağlık Sigortaları
▪ Diğer danışmanlık merkezleri

Biz Luna Lu…

Danışmanlık Merkezi olarak fuhuş sektöründe çalışan
kadınlara psikososyal danışmanlık hizmeti veriyor,
kadınlara destek oluyor ve hayatın her alanındaki
konularda ücretsiz ve anonim yardımcı oluyoruz.

bize başvuranları güven ve saygı ile karşılıyor ve değer
veren bir tutum sergiliyoruz.

çeşitli dillerdeki tercümanlarımızla işbirliği yaparak
kendi dillerinde yardımcı oluyoruz.

Telefon, SMS, WhatsApp ve Eposta yolu ile
randevu alabilirsiniz
+49 176 323 973 53
luna.lu@profamilia.de

Lüks ve
eskort kız
tipi fuhuş

Caddede
çalışan hayat
kadınları

Konutlarda
yapılan fuhuş

Genel ev

Kulüplerde
yapılan fuhuş

Masaj
salonları

Fuhuş


