Doradztwo zdrowotne w myśl ustawy o
prostytucji
Od 1 lipca 2017 roku, a więc z momentem wejścia w życie ustawy regulującej świadczenie
usług seksualnych w Niemczech oraz ochronę osób trudniących się prostytucją (w skrócie:
ustawa o prostytucji, ProstSchG), osoby uprawiające prostytucję muszą osobiście zgłosić tę
działalność w Urzędzie ds. porządku i bezpieczeństwa publicznego.
Osoby, które pracowały w prostytucji przed datą 1 lipca 2017 roku, są zobowiązane zgłosić
swoją działalność właściwym Urzędzie ds. porządku i bezpieczeństwa publicznego do dnia
31 grudnia 2017 roku. Organem właściwym jest organ w miejscu, gdzie w głównej mierze
ma być wykonywana praca.

Jakie są formalności przed dokonaniem zgłoszenia?
Wpierw jest Pan(i) zobowiązana/-y do udziału w spotkaniu doradczym, organizowanym przez
Urząd ds. zdrowia. Spotkanie jest bezpłatne i absolutnie poufne. Z uwagi na potrzebę
dyskrecji w rozmowie poza osobą tłumacza nie mogą uczestniczyć żadne inne osoby. Treści
rozmów doradczych są traktowane poufnie, co znaczy, że ani innym instytucjom ani osobom
postronnym nie będą udzielane żadne informacje.

Na czym polega spotkanie doradcze?
Podczas spotkania uzyska Pan(i) informacje o chorobach przenoszonych drogą płciową (STI),
metodach regulacji poczęć, środkach higieny, ryzykach związanych z używaniem środków
odurzających i farmakologicznych oraz zapobiegania chorobom. Spotkanie ukierunkowane
jest na Pani/-a osobistą sytuację i pełni także rolę źródła wsparcia i pośrednika w dostępie do
innych ofert doradztwa.

Jakie dokumenty należy przedłożyć?
Proszę zabrać ze sobą ważny dowód osobisty!
Bezpośrednio po rozmowie otrzyma Pan(i) zaświadczenie wystawione na Pani/-a prawdziwe
imię i nazwisko i/lub pseudonim. Zaświadczenie wraz z dwoma zdjęciami paszportowymi
należy przedłożyć w Urzędzie ds. porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Jak często odbywają się spotkania doradcze?
Zasadniczo to Pan(i) decyduje o częstotliwości tych spotkań, niemniej jednak wymogiem jest
jedno spotkanie w ciągu roku, natomiast w przypadku osób poniżej 21 roku życia spotkanie
odbywa się co sześć miesięcy.

Gdzie i kiedy mają miejsce spotkania?
Spotkania w ramach doradztwa zdrowotnego odbywają się po wcześniejszym umówieniu w
budynku Urzędu ds. zdrowia przy ulicy Heinrich-Melzer-Straße 3, pokój U.02 (suterena). W

sprawie umówienia terminu oraz w przypadku dalszych pytań do Pani/-a dyspozycji pozostaje
Sabine Beißel pod numerem telefonu 0208 / 455-5365 lub mailowo pod adresem versenden.

Godziny konsultacji
Od poniedziałku do środy
w godz. od 8.00 do 12.30
Czwartek
w godz. od 10.00 do 16.00
oraz po wcześniejszym umówieniu

Kontakt
Sabine Beißel

