
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sunteți victimǎ a prostituției sau a traficului de 

ființe umane : 

Dispozitivele pentru a vǎ apara si a vǎ 

acompania 

 

 Legea din 13 aprilie 2016 recunoaște persoanele prostituate ca victime. 

Clienții sunt pasibili de o amendǎ corespunzȃnd unei contravenții de 

categoria a 5-a sau de o pedeapsă cu închisoarea dacă persoana 

prostituată este minoră. Lupta împotriva rețelelor si a proxenetismului 

este consolidată .  

Această lege creează un parcurs de ieșire din prostituție și de integrare 

socială și profesională. Acordul pentru angajamentul în acest parcurs este 

dat de către Prefectură în urma propunerii asociației de referință.Persoana 

trebuie să se angajeze sa iasă din prostituție. Acest parcurs se întocmește 

pe o durată de doi ani, cu o evaluare și o autorizație de a prelungi durata 

parcursului  la fiecare 6 luni.  

Odată angajat,-ǎ  în parcursul de ieșire, puteți beneficia de ajutoare :  

 Măsuri de sprijin : parcurs spre integrarea socio-profesională, acces 

la asistență medicală, cazare / locuință. 

 O alocație : Un ajutor financiar pentru integrarea socială (AFIS) 

dacă nu beneficiați de ajutoare sociale și nici de ajutoare pentru 

solicitanții de azil (RSA, ADA, ATA). 

330 euro pe lună (suma la 1 ianuarie 2021) ; suma variază în funcție 

de numarul de copii aflați la întreținere .  

 Eliberarea unei Autorizații de ședere (APS). 

 Eliberarea unui Permis de ședere dacă ați depus plângere împotriva 

proxeneților sau ați depus mărturie într-o  procedură judiciară.  
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Asociația de referință 
pentru parcursul de ieșire din prostituție  
 
Centru de informare despre Drepturile Femeilor și Familiei  
24 rue du 22 Novembre 67000 STRASBOURG 
03.88.32.03.22 (choix 1) / psp@cidff67.fr  
Site internet : https://basrhin.cidff.info/ 
 
Acompanierea victimelor, accesul la drepturi și consiliere juridică și 
psihologică  
Mouvement du Nid  
6 rue d’Ingwiller 67000 STRASBOURG (Stația de tramvai les Halles)  
03.88.32.77.67 / alsace-67@mouvementdunid.org  
www.mouvementdunid.org 
 
SOS Femmes Solidarité – Accueil de jour  
5 rue Sellenick 67000 STRASBOURG  
03.88.24.06.06 / adj@sosfemmessolidarite67.org  
Orare : 9.00 – 16.00 de luni până vineri  
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  
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