
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вие сте жертва на проституция  

или трафик на хора: 

Съществуват организации за помощ 

и съдействие 

 

 Законът от 13 април 2016 признава проституиращите хора като жертви. 

Клиентите подлежат на глоба отговаряща на закононарушение от клас 5, 

или затвор, ако проституиращият е малолетен. Борбата против мрежите 

за проституция и сводничеството е засилена. 

Този закон създава условия за отказ от проституцията и социална и 

професионална интеграция. Това може да ви бъде предложено, ако го 

поискате. Съгласие за този ангажимент се дава от страна на 

Префектурата по предложение от съответната референтна асоциация. 

Лицето трябва да поеме ангажимент за отказ от проституция. Този 

период е за срок от две години, с оценка на резултатите  и разрешение 

за продължение нататък на всеки 6 месеца. 

Когато се ангажирате в този процес за отказ от проституция, вие имате 

право на помощи: 

 Подкрепа и съдействие: ориентиране към социално-

професионална интеграция, достъп до медицински грижи, 

подслон/жилище. 

 Парична помощ: Финансова помощ за социална интеграция 

(AFIS), в случай, че не получавате социална парична помощ или 

парични помощи за емигранти (RSA, ADA, ATA). 

330€ НА МЕСЕЦ (РАЗМЕР НА 1ВИ ЯНУАРИ 2021); СУМАТА ВАРИРА В 

ЗАВИСИМОСТ ОТ БРОЯ НА ДЕЦАТА, КОИТО СА НА ВАША ИЗДРЪЖКА. 

 Издаване на Временно разрешение за пребиваване (APS). 

 Издаване на Карта за временно пребиваване , ако сте поднесли 

жалба срещу сутеньорите или сте свидетелствали срещу тях на 

съдебен процес. 
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Референтна асоциация  
по пътя за отказ от проституция 
 
Информационен Център за Правата на Жените и Семействата 
Ул. 22 Novembre N°24   67000 Strasbourg 
Тел. 03.88.32.03.22 890 (1ви избор)/psp@cidff67.fr 
Интернет сайт: https://basrhin.cidff.info/ 
 
Придружаване на жертвите, достъп до правата и правна  и 
психологическа подкрепа. 
Движение Nid 
Ул. Ingwiller N°6  67000 STRASBOURG (Трамвайната спирка les 
Halles) 
03.88.32.77.67/alsace-67@mouvementdunid.org 
www.mouvementdunid.org 
 
SOS Жени за Солидарност - Дневен прием 
Ул. Sellenick N°5  67000 STRASBOURG 
03.88.24.06.06/adj@sosfemmessolidarite67.org 
Работно време: 9ч. до 16ч. от понеделник до петък 
www.sosfemmessolidarite.org 
 
SOS Помощ за Жителите – Франция Жертви 
Ул. Schulmeister N°15  67100 STRASBOURG 
03.88.79.79.30/secretariat@sos-aide-aux-habitants.fr 
www.sos-aide-aux-habitants.fr 
 
Виадукт 67 – Франция Жертви 
Ул. Albert Einstein N° 5  67200 STRASBOURG 
03.88.28.57.62/contact@viaduq67.org 
www.viaduq67.org 

www.arretonslesviolences.gouv.fr 

 

www.arretonslesviolences.gouv.fr 
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