
 

 

 

КАКВО Е ПРО ЦЕНТЪРЪТ? 

 Център за хора, които продават, или са продавали, или са извършвали търговия със 

секс. 

 Ние сме тук както и за тези, които работят от квартири, хотели, и т.н., така и за тези, 

които работят на улицата. Вие можете да дойдете при нас, или ние можем да дойдем 

при Вас! 

 Ние даваме съвети и предлагаме помощ във връзка със социални, икономически и 

правни проблеми, а също така и здравни услуги. 

 Всички наши услуги са безплатни, и Вие можете да дойдете без предварителна 

уговорка. 

 Ние не разказваме на никого това, което Вие ни разказвате, освен ако Вие не искате ние 

да разкажем (задължение за поверителност).  

 Ако е необходимо ползваме преводачи.   

 По-подробна информация можете да намерите на нашата Интернет страница 

www.prosentret.no   

 

КЪДЕ СЕ НАМИРА ПРО ЦЕНТЪРЪТ? 

 Про Центърът се намира в центъра на Осло. Нашият адрес е Storgata 11. 

 Входната врата е заключена; позвъни на звънеца, на който е написано «Pro Sentret». 

Дръпнете вратата, когато чуете звук. 

 Про Центърът се намира на третия етаж. Можете да ползвате асансьора или да се 

качите по стълбите. 

 

БЕЗПЛАТНИ МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ 

 Изследване за ХИВ и изследване за други сексуално преносими инфекции. 

 Ваксиниране против хепатит А и Б. 

 Противозачатъчни средства (предпазване от нежелана бременност): хапчета, инжекции, 

спирали, хормонални пластири и хапчета за спешна контрацепция.  

 Безплатни презервативи (мъжки и женски) и лубриканти. 

 Информация за начина на поставяне на инжекции и хигиена. Безплатно оборудване за 

спринцовки.   

 Преглед, лечение и направление за специалист във връзка с всякакъв вид 

здравословни проблеми.  

 

ДРУГИ БЕЗПЛАТНИ УСЛУГИ В ПРО ЦЕНТЪРА 

 Имаме опитни и квалифицирани служители, които могат да Ви помогнат ако имате 

нужда да говорите с някого относно Вашето положение или в случай, че искате помощ. 

 Даваме съвети и предоставяме помощ във връзка с всякакъв вид социални проблеми 

(семейни, закрила на деца, икономически, условия на труд, злоупотреба с алкохол и 

наркотици, а също така и с неща, конкретно свързани с продажбата на секс). 

 Можем да Ви предоставим информация относно Вашите права, възможности и 

отговорности в Норвегия. 

 Можем да Ви помогнем ако някой Ви използва и/или ако сте бил/била жертва на друго 

престъпно деяние и искате да направите нещо във връзка с това. 



 

 

 Можем да Ви помогнем при контакт с други части от 

норвежката система, като например полицията, имиграционните власти, здравни услуги 

и социално-осигурителната система.   

 Можем да Ви помогнем ако искате да установите контакт с местна мрежа за подкрепа 

или доброволна организация в родината Ви.  

 Можем да се опитаме да Ви помогнем ако желаете да се завърнете в родината Ви. 

 

КУПУВАНЕ И ПРОДАЖБА НА СЕКС В НОРВЕГИЯ 

 В Норвегия е нелегално да се купува секс. Не е нелегално да се продава секс.  

 В Норвегия продажбата на секс не се смята за работа. Това означава, че Вие нямате 

нужда от разрешение за работа, за да продавате секс, но трябва да пребивавате 

легално в държавата. 

 Нелегално е да се рекламира за купуване и продажба на секс.  

 Нелегално е да се дават под наем апартаменти, къщи, офиси и др. за извършване на 

проституция. 

 Нелегално е да се организира проституция или да се печелят пари от проституцията на 

други хора (трафикинг и сводническа дейност). 

 

ПОЛИЦИЯТА 

 Задължен/а сте да си кажете името, датата на раждане, адреса и професията, когато 

полицията ги поиска. Покажете Вашия документ за самоличност! Всички чужденци са 

задължени да имат валиден паспорт/документ за пътуване. 

 Не сте задължен/а да отговаряте на други въпроси. 

 Задължен/а сте да се явите ако Ви повикат да дадете показания в полицията. Но 

въпреки това Вие можете да изберете дали да дадете показания или не.  

 В случай, че полицията дойде на мястото, където живеете, тя няма право да влезе във 

Вашия апартамент/къща, освен ако не следва пресни следи или няма заповед за обиск.  

 Полицаите са задължени да покажат документ за самоличност и да Ви кажат, защо 

искат да говорят с Вас.  

 Чрез Про Центъра можете да получите безплатна помощ от адвокат. 

 Ако пребивавате временно в Норвегия трябва да можете да покажете валиден билет за 

връщане и да докажете, че имате достатъчно средства да се издържате докате сте тук. 

В противен случай може да Ви бъде наложено задължение да напуснете държавата. 

 Ако Ви отведат в полицията и Ви задържат там за повече от два часа Вие имате право 

да получите информация защо сте задържан/а. Имате също така право да се обадите 

на адвокат и да съобщите на хората, с които живеете или на някой друг по Ваш избор.  

 

 

 

 



 

 

ВАЖНИ ТЕЛЕФОННИ НОМЕРА 

 

Пожар     110 

Полиция     112 

Бърза помощ/лекар   113 

Про Центърът    23 10 02 00 

Роза      22 33 11 60 

(Помощ на жертви на трафикинг) 

Кризисният център в Осло 22 48 03 80 

(приют за жени, кото са били жертви на насилие или трафикинг) 

 


