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Ratgeber für Prostituierte

INFORMACIJA LIETUVIŠKAI
Šiuo leidiniu mes siekiame supažindinti prostitucija besiverčiančias moteris su jų teisėmis
(o taip pat ir su kai kuriomis pareigomis).
Prostitucija Vokietijoje yra nedraudžiama.
Nemažai prostitučių šiuo amatu verčiasi laisva valia.
Jei Jūs viena iš tokių, tai tik Jūs pati sprendžiate, ar Jūs norite verstis prostitucija ir kaip tai
darysite.
Čia labai svarbu, kad būtumėte susipažinusi su Vokietijoje galiojančiais įstatymais. Kituose
puslapiuose mes pateikiame keletą nuorodų šia tema.
Vokietijoje yra draudžiama moteris versti užsiimti prostitucija, joms grasinti ir jas
išnaudoti ir už tai yra baudžiama. Vokietijoje nusikaltimų aukos - taigi, galbūt ir Jūs turi teisę į apsaugą ir sulaukti pagalbos!
Jei Jums kilo klausimų ar reikia pagalbos, galite kreiptis – ir nenurodydama savo
pavardės – į mūsų pristatomas tarnybas, konsultacinius centrus čia, Kylyje, arba į Kylio
policijos su prostitucija susijusių nusikaltimų tyrimo grupę (Ermittlungsgruppe Milieu der
Kieler Polizei).
Išsamų Federacinės seksualinių paslaugų draugijos (Bundesverband Sexuelle
Dienstleistungen e.V.) patarėją juridiniais klausimais galite rasti internete:
http://www.busd.de.

SVEIKATA YRA LABAI SVARBU!
Santykiaudamos be apsaugos priemonių prostitutės gali užsikrėsti pačios ir užkrėsti savo
klientus ŽIV/AIDS ar kitomis lytiniu keliu plintančiomis infekcinėmis ligomis. Kylio sveikatos
apsaugos tarnyba (Amt für Gesundheit) Jums patars, kaip nuo tokių ligų apsisaugoti.
Seksualinės sveikatos konsultaciniame centre (Beratungsstelle für sexuelle Gesundheit)
Jūs galite, nenurodydama savo pavardės, pasinaudoti tokiais nemokamais
pasiūlymais:

•
•
•

konsultacija, sveikatos patikrinimas ir, esant reikalui, lytiniu keliu plintančių infekcinių ligų
(HIV/AIDS, sifilio, gonorėjos, chlamidijų ir kt.) gydymas,
nėštumo testas ir apsisaugojimas nuo nėštumo,
be to, konsultacijos tokiomis temomis:
•
nėštumas, šeimos planavimas,
•
saugus seksas,
•
skolos,
•
socialinė teisė / sveikatos draudimas,
•
patarimai ketinančioms liautis verstis prostitucija,
•
nauja profesinė orientacija ir kt.

Jums pageidaujant, galime padėti rasti kitas konsultacines įstaigas.
Mūsų darbuotojų komanda susideda iš gydytojos ir trijų socialinės pedagogikos
specialisčių. Į Jūsų klausimus bus atsakyta be jokio išankstinio nusistatymo ir pagarbiai.
Konsultacijos seksualinės sveikatos tema –Sveikatos apsaugos tarnyba
Beratungsstelle für sexuelle Gesundheit -- Amt für Gesundheit
Fleethörn 18 – 24, 24103 Kiel
Tel. 0431 / 901-2139

SVARBU APSIDRAUSTI!
Labai svarbu apdrausti savo sveikatą bei apsidrausti nuo bedarbystės ir pan. Šiems
tikslams Vokietijoje tarnauja įvairios socialinio draudimo rūšys:

•
•
•
•

•

sveikatos draudimas: pvz., teisė į gydymą susirgus,
slaugos draudimas: pvz., teisė į slaugą sunkios ligos atveju,
pensijinis draudimas: pvz., teisė gauti senatvės pensiją,
draudimas nuo nelaimingo atsitikimo: pvz., teisė į išmokas po nelaimingo atsitikimo darbe,
draudimas nuo bedarbystės: pvz., teisė gauti paramą tobulinant savo profesinius pasiekimus

Sveikatos draudimas yra privalomas visiems.
Jei Jūs dirbate prostitute viešnamyje, klube ar kitur, Jūsų darbdavys privalo Jus apdrausti.
Jei Jūs dirbate savarankiškai, privalote savo sveikatą valstybinėje ar privačioje draudimo
kompanijoje apdrausti pati. Sveikatos draudimo sąlygos priklauso nuo Jūsų pilietybės ir
asmeninės situacijos. Šia tema Jums gali patarti:

HYDRA e.V. – Susitikimo vieta ir konsultacijos prostitutėms
Köpenicker Straße 187, 10997 Berlin
Tel. 030 / 611 00 23 (Kontaktinis asmuo - ponia Löffelmann)
Email: kontakt@hydra-ev.org
URL: www.hydra-ev.org
arba valstybinės ir privačios Sveikatos ir pensijinio draudimo kompanijos.
Socialinės teisės ir sveikatos draudimo tema konsultuoja ir Sveikatos apsaugos tarnyba
(Amt für Gesundheit):
Konsultacijos seksualinės sveikatos tema
Beratungsstelle für sexuelle Gesundheit, Tel. 0431/9012139

APSAUGA IR PAGALBA LABAI SVARBU!
Prostitucija nėra blogis, jei Jums gerai!
Ką galte padaryti, jei šis darbas Jums nepatinka?
Jei Jūs jaučiatės išnaudojama ir Jums grasinama, kreipkitės į konsultacinį centrą Kylyje
contra. Keblioje situacijoje atsidūrę moterys prostitutės čia gali tikėtis patarimo ir pagalbos.
• Mes darbuojamės moterų naudai: nuo nieko nepriklausome, dirbame anonimiškai ir
nereikalaujame užmokesčio,
• Mes konsultuojame Jusų gimtąja kalba ir galime suteikti konkrečią paramą (pvz.:
parūpinti saugų prieglobstį, suteikti skubią pagalbą ir pan.)
Prašom paskambinti arba paprašyti kieno nors už Jus tai padaryti!
contra
Tel. 0431 / 55 77 91 91
Mums skambinkite pirmadieniais-penktadieniais nuo 9 iki 16 val. Jei atsilieptų telefono
atsakiklis, prašome aiškiai nurodyti savo vardą ir telefono numerį – galima ir gimtąja kalba.
Mes Jums paskambinsime!
Kylio policijos su prostitucija susijusių nusikaltimų tyrimo grupė
Die Polizei in Kiel – Ermittlungsgruppe Milieu
Daug prostitučių dirba savo darbą laisva valia ir be problemų.
Tačiau prievarta verčiamos užsiimti prostitucija moterys yra daugybės nusikaltimų aukos:
prekybos žmonėmis, prievartinės prostitucijos, sąvadavimo, fizinio smurto ir dvasinės
prievartos. Nuo to Jūs galite apsiginti. Kylio policijos su prostitucija susijusių nusikaltimų
tyrimo grupė yra padėjusi ne vienai tokioje situacijoje atsidūrusiai moteriai.
Pasitikėkite mumis ir kreipkitės pagalbos.
Kylio policijos su prostitucija susijusių nusikaltimų tyrimo grupė
Ermittlungsgruppe Milieu der Polizei in Kiel
Tel. 0431-1601280

TEISINĖ

INFORMACIJA

Prostitutė turi teisę dirbti savarankiškai arba darbdaviui.
Jei Jūs nesate nei Vokietijos, nei kurios kitos Europos Sąjungos (ES) šalies pilietė, turite
susipažinti su gyvenimą Vokietijoje reglamentuojančiu įstatymu (Aufenthaltsrecht).
TEISĖ GYVENTI VOKIETIJOJE
Užsienio pilietė, norėdama apsigyventi ir įsidarbinti Vokietijoje, privalo tam gauti
leidimus (Aufenthaltstitel ir Arbeitserlaubnis).
Jei Jums suteikiama teisė gyventi Vokietijoje, padaromas atitinkamas įrašas
(antspaudas arba lipdukas) Jūsų piliečio pase (Aufenthaltstitel). Šis įrašas nurodo, ar
Jums leidžiama Vokietijoje dirbti.
Jei Jūs į Vokietiją atvykote kaip turistė, jums čia dirbti neleidžiama.
Jei Jums kilo klausimų, prašom kreiptis į šią tarnybą:
Federacinės žemės sostinės Kylio užsieniečių reikalų tarnyba
Ausländerbehörde der Landeshauptstadt Kiel
Tel. 0431/901-2160
Jei Jūs esate vienos iš ES šalių pilietė, privalote savo gyvenamąją vietą užregistruoti
gyventojų registracijos tarnyboje. Užsiregistravusi Jūs paštu gausite pranešimą apie
Jums suteikiamą teisę gyventi Vokietijoje, taip vadinamą Laisvo judėjimo pažymą
(Freizügigkeitsbescheinigung).
Užregistruoti savo gyvenamą vietą galite čia:
Kylio gyventojų registracijos tarnyba
Einwohnermeldeamt Kiel
Fleethörn 9, 24103 Kiel
Tel. 0431 / 901-900
ES šalių senbuvių (Belgijos, Danijos, Anglijos, Suomijos, Prancūzijos, Graikijos,
Airijos, Italijos, Liuksemburgo, Olandijos, Austrijos, Portugalijos, Švedijos, Ispanijos), o
taip pat Norvegijos, Islandijos ir Šveicarijos piliečiai turi teisę Vokietijoje be jokių
apribojimų užsiimti bet kokia darbine veikla.
ES naujokių (Estijos, Latvijos, Lietuvos, Lenkijos, Slovėnijos, Slovakijos, Čekijos,
Vengrijos, Bulgarijos ir Rumunijos) piliečiams (kas nurodoma ir Laisvo judėjimo
pažymose (Freizügigkeitsbescheinigung), jei Jūs, pavyzdžiui, ketinate dirbti prostitute
nesavarankiškai ( tai reiškia, dirbti darbdaviui/pagal darbo sutartį) reikia gauti leidimą
dirbti.

Leidimus dirbti išduoda:
Darbo agentūra
Agentur für Arbeit:
Adolf-Westphal-Straße 2, 24143 Kiel
Visai Vokietijai bendras Tel. 01801 / 555111
Jei Jūs ketinate dirbti savarankiškai (ne darbdaviui/ be darbo sutarties),pvz., prostitute,
Jums leidimo dirbti nereikia.
Į visus klausimus šia tema Jums gali atsakyti:
Federacinės žemės sostinės Kylio užsieniečių reikalų tarnyba
Ausländerbehörde der Landeshauptstadt Kiel
Tel. 0431 / 901-2160
Tik Jums vienai spręsti, ar Jūs norite dirbti prostitute ir kaip tai darysite. Jei Jūs nuspręsite
dirbti savarankiškai, Jums svarbūs šie įstatymai:
VIEŠOJO MAITINIMO ĮSTAIGŲ IR VERSLO ĮSTATYMAS (GASTSTÄTTEN- UND GEWERBERECHT)
Norėdama užregistruoti savo verslą, visą reikiamą informaciją galite gauti šioje
tarnyboje:
Federacinės žemės sostinės Kylio piliečių reikalų ir viešosios tvarkos
tarnyba
Bürger- und Ordnungsamt der Landeshauptstadt Kiel
Tel. 0431/901-2070
Jei Jūs ketinate prekiauti alkoholiniais gėrimais, turite tam gauti leidimą, išduodamą
viešosioms maitinimo įstaigoms (Gaststättenerlaubnis). Reikalingą informaciją gausite
ten pat:
Federacinės žemės sostinės Kylio piliečių reikalų ir viešosios tvarkos
tarnyba
Bürger- und Ordnungsamt der Landeshauptstadt Kiel
Tel. 0431/901-2072
STATYBOS TEISĖ
Užsiimant prostitucija bute, keičiasi buto paskirtis ir tam reikia gauti leidimą iš Statybų
priežiūros tarnybos (Bauaufsicht). Čia Jums patarti gali:
Federacinės žemės sostinės Kylio statybų priežiūros tarnyba
Bauordnungsamt der Landeshauptstadt Kiel
Tel. 0431 / 901-2609

MOKESČIAI
Užsiimant bet kokia pelno siekiančia veikla reikia mokėti mokesčius. Jei Jūs dirbate
prostitute darbdaviui, jis atskaito pajamų mokestį iš Jūsų atlyginimo ir jį sumoka Mokesčių
inspekcijai (Finanzamt).
Jei Jūs dirbate savarankiškai, turite užsiregistruoti Mokesčių inspekcijoje(Finanzamt) ir ten
Jums bus paskirtas mokesčių numeris (Steuernummer) bei išduota mokesčių pažyma
(Steuerbescheinigung).
Jūs galite kreiptis ir į mokesčių konsultantą/ę patarimo arba jam/jai pavesti Jums atstovauti
mokesčių inspekcijoje. Į Jūsų klausimus atsakys pagal Jūsų gyvenamą vietą atsakingas
Mokesčių inspekcijos skyrius:
Pietinio Kylio mokesčių inspekcija - Finanzamt Kiel-Süd, Tel. 0431 / 602-0
Šiaurinio Kylio mokesčių inspekcija - Finanzamt Kiel-Nord,Tel. 0431/8819-0
POLICIJA
Policija atlieka dvi svarbiausias funkcijas:
• rūpinasi žmonių, gyvenančių Vokietijoje, gyvybių ir turto apsauga bei
• aiškinasi nusižengimus mūsų įstatymams, tai reiškia, kad ir gina prostitutes nuo
sąvadautojų ar klientų smurto.
Policija NESISTENGIA trukdyti prostitutėms dirbti.
Policija turi teisę kontroliuoti viešnamius ir kontrolės metu nustatinėti asmenų tapatybę bei
bet kuriuo metu – net ir naktį – įžengti į bet kurią patalpą. Jei nustatytas nusikaltimas,
policija turi teisę apieškoti pastatą bei užregistruoti sutiktus asmenis (juos nufotografuoti,
paimti pirštų antspaudus).
Jei Jūs atsidūrėte bėdoje, kontrolės metu paprašykite policijos pareigūno ar
pareigūnės pagalbos arba paskambinkite pagalbos telefonu 110.

KONSULTACINIŲ TARNYBŲ IR TELEFONO NUMERIŲ SUVESTINĖ
!

contra. Konsultacijos ir parama moterims prostitutėms, atsidūrusioms bėdoje
Tel. 0431 / 55 77 91 91
Mums skambinkite pirmadieniais-penktadieniais, paprastai nuo 9 iki 16 val.
!

Moterų pagalbos linija - Frauen-Helpline (skubios pagalbos telefonas).
Informacija telefonu, konsultacijos ir pagalba smurtą patyrusioms mergaitėms
ir moterims
Tel. 0700 / 999 11 444
Mums skambinkite kasdien nuo 18 iki 3 val., savaitgaliais bei švenčių dienomis nuo 10 iki
3 val.
Kylio policija
!
!
!

Kylio kriminalinės policijos su prostitucija susijusių nusikaltimų tyrimo grupė Kriminalpolizeistelle Kiel, Ermittlungsgruppe Milieu, 24103 Kiel, Falckstraße 4-6
Tel. 0431 / 1601280
po darbo valandų:
budinti kriminalistų tarnyba: Tel. 0431 / 160 33 22
Pagalbos telefonai:
policija
110
gaisrinė
112
greitoji medicininė pagalba 112

Federacinės žemės sostinė Kylis:
!
!
!
!
!

Sveikatos apsaugos tarnyba/Konsultacijos seksualinės sveikatos tema - Amt
für Gesundheit / Beratungsstelle für sex. Gesundheit: Tel.: 0431 / 901-2139
Užsieniečių reikalų tarnyba - Ausländerbehörde: Tel.: 0431 / 901-2160
Verslo registracija - Gewerbemeldestelle: Tel.: 0431 / 901-2824
Gyventojų reikalų tarnyba - Amt für Einwohnerangelegenheiten: Tel. 0431 / 901900
Statybų priežiūros tarnyba - Bauordnungsamt: Tel. 0431 / 901-2609

Mokesčių inspekcija - Finanzämter:
!
!

Pietinio Kylio - Kiel-Süd: Tel. 0431 / 602-0
Šiaurinio Kylio Kiel-Nord: Tel. 0431 / 8819-0
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