HVA ER PRO SENTRET?
• Et senter for kvinner og menn som selger eller har solgt sex.
• Vi er til både for dem som jobber innendørs og dem som jobber på gata. Du kan komme til oss
eller vi kan komme til deg!
• Vi gir råd og tilbyr hjelp i forhold til sosiale, økonomiske og juridiske problemer samt
helsetjenester.
• Alle våre tjenester er gratis og du behøver ikke å bestille time.
• Alle som jobber på Pro Sentret har taushetsplikt.
• Vi har ansatte fra flere land. Vi bruker tolk ved behov.
• Mer informasjon om oss finner du på www.prosentret.no
HVORDAN KOMME SEG TIL PRO SENTRET
• Pro Sentret ligger i sentrum av Oslo, i Storgata 11.
• Pro Sentrets inngang ligger mellom en sportsbutikk og en liten restaurant.
• Ytterdøren er låst så du må ringe på dørklokken merket ”Pro Sentret”. Trekk opp døren når du
hører et klikk.
• Pro Sentret ligger i 3. etasje. Bruk heis eller trapp.
ÅPNINGSTIDER DROP-IN
Mandag, onsdag og fredag 12.00 – 15.00
Tirsdag og torsdag 12.00 – 20.00
Sentralbord 08.00 – 15.35 alle ukedager, telefonnummer 23 10 02 00.
GRATIS HELSETILBUD
• HIV-test og testing for andre seksuelt overførbare sykdommer.
• Vaksine mot Hepatitt A og B.
• Midler mot uønsket graviditet: p-piller, p-sprøyte, spiral, hormon-plaster, femidom og
nødprevensjon.
• Gratis kondomer og glidekrem.
• Veiledning i injeksjonsteknikk og hygiene. Gratis pumper og kanyler.
• Undersøkelser, behandling og henvisning til spesialist for alle typer helseplager.
SOSIALE TJENESTER
• Om du trenger noen å snakke med om din situasjon eller ønsker hjelp har vi kvalifiserte
ansatte med lang erfaring.
• Vi gir råd og tilbyr hjelp med alle former for sosiale problemer (familie, barnevern, økonomi,
arbeidsforhold, avhengighet av rusmidler samt forhold knyttet til salg av sex spesielt).
• Vi kan gi informasjon om dine rettigheter, muligheter og plikter i Norge.
• Hvis du utnyttes av andre personer og/eller har blitt utsatt for andre kriminelle handlinger og
ønsker å gjøre noe med det, kan vi hjelpe deg.
• Vi kan bistå deg i din kontakt med andre offentlige instanser, så som politiet,
utlendingsmyndighetene, helsevesenet eller NAV.
• Om du ønsker kontakt med hjelpeapparatet eller frivillige organisasjoner i ditt hjemland kan vi
bistå deg.
• Vi kan hjelpe deg med å organisere hjemreise dersom du ønsker det.

KJØP OG SALG AV SEX I NORGE
•
•
•
•
•

I Norge er det forbudt å kjøpe sex. Det er ikke forbudt å selge sex.
Å selge sex er ikke ansett som arbeid i Norge. Det betyr at arbeidstillatelse ikke er nødvendig,
men du må ha lovlig opphold i landet.
Det er ikke lov å annonsere for kjøp og salg av sex.
Det er ikke lov å leie ut lokaler til prostitusjonsvirksomhet.
Det er ikke lov å organisere eller tjene penger på andres prostitusjon (trafficking og
hallikvirksomhet).

POLITIET
•
•
•
•
•
•
•
•

Du har plikt til å oppgi navn, fødselsdato, fødselsår, adresse og stilling når politiet ber om det.
Vis legitimasjon! Alle utenlandske borgere må ha gyldig pass/reisedokument.
Du plikter ikke å svare på spørsmål ut over dette.
Blir du innkalt til politiet for å avgi forklaring må du møte opp, men det er fortsatt frivillig om du
vil avgi forklaring eller ei.
Oppsøker politiet deg der hvor du bor har de ikke krav på å komme inn med mindre de følger
ferske spor eller har en skriftlig ransakingsbeslutning.
Politiet skal legitimere seg og informere om hvorfor de vil snakke med deg.
Du kan få gratis advokatbistand gjennom Pro Sentret.
Har du midlertidig opphold i Norge må du kunne vise gyldig returbillett og nok midler til å
forsørge deg selv. Kan du ikke det, kan du bli bortvist fra landet.
Blir du innbrakt av politiet og holdt i mer enn to timer har du krav på å få vite hvorfor de holder
deg. Du har også rett til å kontakte advokat og å få varslet de du bor sammen med eller en
annen du peker ut.

VIKTIGE TELEFONNUMMER
Brann
110
Politi
112
Ambulanse 113
Pro Sentret
23 10 02 00
Rosa
22 33 11 60
Oslo Krisesenter 22 48 03 80

