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Ligji i 13 prillit 2016 njeh personat e prostituar si viktima. Klientët 
mund të ndëshkohen me një gjobë të klasit të 5të, ose me burg nëse 
personi i prostituar është minoren. Lufta kundër rrjeteve të trafikimit 
është përforcuar. 
Ky ligj krijon një rrugëdalje nga prostitucioni dhe ofron integrim 
social - profesional. Mund t’ju propozohet nëse e kërkoni. Akordi për 
angazhimin në këtë procedure jepet nga Prefektura, në bazë të 
propozimit nga shoqata referente. Personi duhet të zotohet të dalë 
nga prostitucioni. Këto procedura zgjasin deri në dy vjet, nje vlerësim 
dhe autorizim i vazhdimit të procedurës bëhet çdo 6 muaj. 

 

Mbasi të keni nisur këto procedura mund të përfitoni këto ndihma : 
 
 Përkujdesje dhe marrje në ngarkim : integrim socio-professional, 

akses në mjekim, strehim/banim. 
   Ndihme ekonomike : Ndihma financiare e integrimit social  (AFIS), 

nëse nuk jeni përfitues i  minimumeve sociale ose ndihmave 

të azilkërkuesve  (RSA, ADA, ATA). 

330 € në muaj (shuma në 1 janar 2021) ; kjo shumë varion në 

fonksion të numrit të fëmijëve në ngarkim. 

 Lëshimin e një Autorizimi të përkohshëm qëndrimi (APS). 
 Lëshimin e një Leje qëndrimi të përkohshme nëse keni denoncuar 

tutorët apo keni dëshmuar në kuadrin e një procedure 
gjyqësore 
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Jeni viktime e prostituctionit  apo 

trafikut të qënieve njerëzore : keta 

jane dispositivat për t’ju ndihmuar 

dhe perkujdesur 
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Shoqatat refrente 

për daljen nga prostitucioni 

Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles 
(Qendra e informacionit për të drejtat e grave dhe familjeve) 
24 rue du 22 Novembre 67000 STRASBOURG 
03.88.32.03.22 (zgjidhja 1) / psp@cidff67.fr 
Siti i  internetit : https://basrhin.cidff.info/ 

 

Përkujdesje, shoqerim i viktimave, akses në 
drejtësi ndihmë  juridike dhe  psykologjike 

Mouvement du Nid 
6 rue d’Ingwiller 67000 STRASBOURG (Stacioni i tramit « les 
Halles ») 03.88.32.77.67 / alsace-67@mouvementdunid.org 
www.mouvementdunid.org 

 
SOS Femmes Solidarité – Pritja e ditës 
5 rue Sellenick 67000 STRASBOURG 
03.88.24.06.06 / adj@sosfemmessolidarite67.org 
Orari : 09 : 00 – 16 : 00 e hënë deri të premte 
www.sosfemmessolidarite67.org 

SOS Aide aux Habitants - France Victimes 
15 rue Schulmeister 67100 STRASBOURG 
03.88.79.79.30 / secretariat@sos-aide-aux-habitants.fr 
www.sos-aide-aux-habitants.fr 

Viaduq 67 - France Victimes 
5 Rue Albert Einstein 67200 STRASBOURG 
03.88.28.57.62 / contact@viaduq67.org 
www.viaduq67.org 

Shoqatat refrente 

për daljen nga prostitucioni 

Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles 
(Qendra e informacionit për të drejtat e grave dhe familjeve) 
24 rue du 22 Novembre 67000 STRASBOURG 
03.88.32.03.22 (zgjidhja 1) / psp@cidff67.fr 
Siti i  internetit : https://basrhin.cidff.info/ 

 

Përkujdesje, shoqerim i viktimave, akses në 
drejtësi ndihmë  juridike dhe  psykologjike 

Mouvement du Nid 
6 rue d’Ingwiller 67000 STRASBOURG (Stacioni i tramit « les 
Halles ») 03.88.32.77.67 / alsace-67@mouvementdunid.org 
www.mouvementdunid.org 

 
SOS Femmes Solidarité – Pritja e ditës 
5 rue Sellenick 67000 STRASBOURG 
03.88.24.06.06 / adj@sosfemmessolidarite67.org 
Orari : 09 : 00 – 16 : 00 e hënë deri të premte 
www.sosfemmessolidarite67.org 

SOS Aide aux Habitants - France Victimes 
15 rue Schulmeister 67100 STRASBOURG 
03.88.79.79.30 / secretariat@sos-aide-aux-habitants.fr 
www.sos-aide-aux-habitants.fr 

Viaduq 67 - France Victimes 
5 Rue Albert Einstein 67200 STRASBOURG 
03.88.28.57.62 / contact@viaduq67.org 
www.viaduq67.org 
 

              PËRKUJDESJE PËR JU      PËRKUJDESJE PËR JU 
 

www.arretonslesviolences.gouv.fr www.arretonslesviolences.gouv.fr 

mailto:psp@cidff67.fr
mailto:alsace-67@mouvementdunid.org
mailto:alsace-67@mouvementdunid.org
http://www.mouvementdunid.org/
mailto:adj@sosfemmessolidarite67.org
mailto:secretariat@sos-aide-aux-habitants.fr
mailto:secretariat@sos-aide-aux-habitants.fr
http://www.sos-aide-aux-habitants.fr/
mailto:contact@viaduq67.org
mailto:contact@viaduq67.org
http://www.viaduq67.org/
mailto:psp@cidff67.fr
mailto:alsace-67@mouvementdunid.org
mailto:alsace-67@mouvementdunid.org
http://www.mouvementdunid.org/
mailto:adj@sosfemmessolidarite67.org
mailto:secretariat@sos-aide-aux-habitants.fr
mailto:secretariat@sos-aide-aux-habitants.fr
http://www.sos-aide-aux-habitants.fr/
mailto:contact@viaduq67.org
mailto:contact@viaduq67.org
http://www.viaduq67.org/
http://www.arretonslesviolences.gouv.fr/
http://www.arretonslesviolences.gouv.fr/

