Szociális, Egészségügyi, Nő- és Családügyi Minisztérium
Franz-Josef-Röder-Straße 23
66119 Saarbrücken
www.saarland.de
Saarbrückeni Regionális Szövetség
Stengelstraße 10-12
66117 Saarbrücken
www.rvsbr.de

Az egészségügyi tanácsadás és a bejelentkezés ügyében
az egész Saar-vidéken a Saarbrückeni Regionális Szövetség illetékes.
Időpont-egyeztetés végett, kérjük, hívja az alábbi telefonszámokat:

Egészségügyi tanácsadás:
0049 681 506-5361 vagy 506-5321
Bejelentkezés: 0049 681 506-5317 vagy 506-5318
E-mail: prostituiertenschutz@rvsbr.de
Tanácsadások prostituáltak számára:
ALDONA e.V.
Tanácsadás és segítségnyújtás női prostituáltak számára

Telefon: 0049 681 373631
E-mail: aldona-ev@t-online.de
AIDS-Hilfe Saar e.V.

Tanácsadás és segítségnyújtás férfi prostituáltak számára

Telefon: 0049 681 31112 vagy 681 19411
E-mail: info@aidshilfesaar.de
További információk:
Egészségügyi információk több nyelven
www.zanzu.de

A Német AIDS-Segély (AIDS-Hilfe) tájékoztatója
www.aidshilfe.de
Segítségnyújtás erőszak esetén
Tanácsadók és menedékhelyek elérhetőségei

www.gewaltfrei.saarland.de

Nők elleni erőszak segélytelefon
Telefon: 0049 8000 116 016
www.hilfetelefon.de

Prostitúció a Saar-vidéken
Új szabályozások a prostituáltak bejelentési és
tanácsadási kötelezettségével kapcsolatban
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Prostitúció a Saar-vidéken
Mik az újdonságok?

Aki prostitúcióval foglalkozik, az az új törvényi szabályozások szerint
köteles a hatóságnál bejelentkezni és előzetesen egészségügyi tanácsadáson részt venni. Az egészségügyi tanácsadó igazolást állít ki,
melyet a bejelentkezésnél be kell mutatni. A bejelentkezést személyesen kell megtenni, amiről szintén igazolás kerül kiállításra.
Az igazolásokat a prostituáltaknak mindig maguknál kell tartaniuk.
Aki az ellenőrzés során nem tud, vagy csak érvénytelen igazolásokat
tud felmutatni, annak pénzbüntetéssel kell számolnia.

Kinek kell bejelentkeznie?

A bejelentkezési kötelezettség kivétel nélkül minden emberre vonatkozik, aki fizetség ellenében nyújt szexuális szolgáltatásokat.

Meddig érvényesek az igazolások?

A 18 és 21 év közöttieknek egy év elteltével kell meghosszabbítaniuk
a bejelentkezési igazolást, és félévenként kell részt venniük egészségügyi tanácsadáson. A 21 év felettiekre az alábbiak vonatkoznak:
A bejelentkezést 2 év elteltével, az egészségügyi tanácsadást évente
kell megújítani.

Hol tudok bejelentkezni?

Aki főként a Saar-vidéken kívánja folytatni tevékenységét, annak a
Saarbrückeni Regionális Szövetségnél kell bejelentkeznie. Ha már
korábban más tartományban megtörtént a bejelentkezés, az a Saarvidéken is érvényes.
További információk a prostitúcióról szóló német törvényről a következő oldalon találhatók:

www.prostitution.saarland.de
Mi a teendő?
1. lépés:
Kérjen a megadott telefonszámok egyikén időpontot a Saarbrückeni
Regionális Szövetségtől az egészségügyi tanácsadásra.
A tanácsadáson való részvételről igazolást állítanak ki Önnek, melyet
a bejelentkezésnél be kell mutatni.

2. lépés:
Egyeztessen időpontot a hatósági bejelentkezéshez a Regionális
Szövetségnél. Erre egy tájékoztató és tanácsadó beszélgetés keretében
kerül sor.
A bejelentkezéshez hozza magával az alábbiakat:

2 db igazolványkép
Személyi igazolvány, útlevél, vagy ezeket helyettesítő
okirat
Külföldi állampolgárok számára, akik nem jogosultak
a lakóhely szabad megválasztására: A németországi
munkavállalói vagy vállalkozói tevékenység folytatására
vonatkozó engedély igazolása
Igazolás az egészségügyi tanácsadásról (3 hónapnál nem
régebbi)
A bejelentkezés megtörténtéről igazolást állítanak ki Önnek.
A bejelentkezési igazolás kiállításának illetéke 35 euro.

Kérésre alias-igazolás is kiállítható. Az alias név szabadon
választható.

