Какво представляава Pro Sentret?
Това е център за мъже и жени които продават секс.
Ние предлагаме услуги на онези, които проституират на закрито и на онези,
които проституират на улицата.
Ние даваме съвет и предлагаме помощ във връзка със здравни, социални и
юридически проблеми.
Всички наши услуги са безплатни.
Всеки, който работи в Pro Sentret е задължен да пази тайна.
Ние имаме служители от различни държави (бключително от България) и
използваме преводач при нужда.
Можете да намерите повече информация на www.prosentret.com
Къде се намира Pro Sentret
Pro Sentret се намира в центъра на Осло, на улица Storgata 11.
Входът се намира между един спортен магазин и един малък ресторант.
Външната врата е заключена, така че вие трябва да позвъните на звънеца с
надпис Pro Sentret.
Pro Sentret се намира на третия етаж. Можете да се качите по стълбите или с
асансьор.
Работно време
Понеделник, сряда и петък: 12.00 - 15.00
Вторник и четвъртък: 12.00 - 20.00
Телефонът е обслужен всеки делничен ден от 08.00 до 15.30. Телефон: 23 100 200
Нашите здравни услуги
Тестване за HIV (СПИН) и тестване за други сексуално предавани болести.
Ваксиниране против хепатит А и B.
Педпазване от нежелана бременност: Контрацептивни таблетки или инжекции,
спирали, хормонни пластири и спешна контрацепция.
Безплатни кондоми.
Прегледи, лечение и съвети във връзка с всички видове здравни въпроси.
Нашите социални инициативи
Ако имате нужда да разговаряте с някого и/или искате да направите нещо във
връзка с вашата ситуация, Pro Sentret разполага с опитен персонал.
Ние даваме съвет и предлагаме помощ във връзка с всички видове социални
проблеми (семейни, финансови и др.) и с въпроси свързани с проституцията.
Ние можем да ви дадем информация относно вашите права и задължения в
Норвегия.
Ако вие сте жертва на трафик на хора или други криминални дейности и имате
нужда от помощ във връзка с това, ние можем да ви помогнем.
Ние можем да ви помогнем при контакт с обществените власти (например
полицията, имиграционните власти и здравното обслужване).

-

Ако вие желаете да установите контакт със социалните служби или с
доброволни организации във вашата родина, можем да ви съдействаме.
Също така можем да ви помогнем да организирате пътуване ако искате да се
приберете у дома.

Продажба и покупка на секс в Норвегия
В Норвегия законът забранява покупката на секс, но не и продажбата.
Продажбата на секс не се счита за работа в Норвегия. Това означава, че не се
изисква работно разрешение, но престоя в държавата трябва да е законен.
Забранено е да се рекламира покупката и продажбата на секс.
Забранено е да се наемат помещения за дейност свързана с проституцията.
Трафикът на хора и сводничеството са забранени.
Полицията:
Вие сте длъжни да заявите името си, дата на раждане, адреса и професията, ако
полицията ви запита за това. Покажете документа си за самоличност!
Вие не сте длъжни да казвате нищо повече на полицията.
Ако полицията ви извика сте длъжни да дойдете, но не сте длъжни да дадете
обяснение.
Те нямат право да влизат в дома ви , освен ако имат спешна задача или имат
заповед за обиск.
Ако полицията ви спре, полицаите са длъжни да се легитимират и да кажат защо
искат да разговарят с вас.
Вие можете да получите безплатна помощ от адвокат чрез Pro Sentret.
Ако нямате постоянен адрес в Норвегия, вие трябва да можете да покажете
валиден билет за връщане и да покажете, че разполагате с достатъчно средства, с
които да се издържате. Ако не разполагате с такива средства, можете да бъдете
изгонени от държавата. Ви трябва и да имате средства, с които да покриете
всякакви разходи понесени от полицията , ако бъдете депортирани.
Ако вие бъдете отведени в полицейски участък и бъдете задържан там в
продължение на повече от 2 часа, вие имате право да научите за причината за
вашето задържане и да се свържете с адвокат по ваш избор. Вие също имате
право да известите хората, с които живеете, или друго лице по ваш избор.
Важни телефонни номера
Пожар
110
Полиция
112
Бърза помощ
113
Pro Sentret
23 100 200
Rosa
22 33 11 60
Oslo Krisesenter
22 48 03 80
(приют за жени, станали жертви на
насилие)

