
 

 

 
 
 

Ce este Pro Senteret? 

 Un centru pentru persoanele care fac sex in schimbul banilor. 

 Un centru care oferă sprijin celor care lucreaza inauntru şi pe stradă. Tu ne poţi 

contacta sau noi putem veni in sprijinul tău! 

 Un centru care oferă sfaturi şi ajutor în probleme sociale, juridice şi de sănătate. 

 În centrul nostru toate serciviile sunt gratuite şi nu ai nevoie de programare. 

 Toţi angajaţii Pro Senteret au obligaţia de a păstra confideţialitatea. 

 Centrul are angajaţi din diferite ţări şi poate oferi traducător în caz de nevoie. 

 Mai multe informaţii poţi găsi pe adresa www.prosenteret.no   

 

Cum se poate ajunge la Pro Senteret 

 Pro Senteret îşi are locaţia in centrul oraşului Oslo, pe strada Storgata nr. 11  

 Uşa de la intrare este tot timpul închisă, de aceea este nevoie să suni la interfonul 

marcat cu „Pro Senteret”. 

 Pro Senteret se află la etajul 3 al clădirii. Se pot folosi scările sau liftul. 

 

Program cu publicul  

Luni, miercuri şi vineri 12.00 – 15.00 

Marţi şi joi 12.00 – 20-00  

Telefon: 23 10 02 00  (zile lucrătoare 08.00 – 15.35) 

 

Cabinetul medical oferă: 

 efectuare gratuită a testelor pentru depistarea bolilor infecţioase cu transmitere 

sexuală 

 vaccin împotriva hepatitei A şi B 

 contraceptive, prezervative şi creme lubrificatoare 

 sfaturi de injectare şi igienă personală , pompe și ace 

 investigaţii, tratamente şi trimiteri pentru alte servicii de sănătate 

Asistenţă socială 

 Dacă ai nevoie de ajutor sau de a discuta despre situaţia ta cu cineva, noi avem 

angajaţi calificaţi cu experienţa necesară.  

 Oferim sfaturi şi ajutor în domeniul social (probleme de familie, protecţia copilului, 

probleme ţ cadrul muncii, dependenţă de droguri sau probleme legate în mod specific 

de prostituţie). 

 Noi vă putem furniza informaţii despre drepturile, posibilităţile şi obligaţiile 

dumneavoastră în Norvegia. 

 Dacă eşti exploatat de alte persoane şi/sau ai fost expus(ă) la alte acte penale şi 

doreşti să denunţi, noi te putem ajuta. 

 Noi te putem ajuta să iei legătura cu organe publice precum poliţie, autorităţile pentru 

imigranţi, serviciile de sănătate sau NAV.  

 Te putem ajuta dacă doreşti să iei legătura cu alte organizaţii sau servicii de ajutor din 

ţara ta. 

 În cazul în care doreşti, te putem ajuta să te reîntorci în ţară.   

 

http://www.prosenteret.no/


 

 

Prostituţia în Norvegia 

 în Norvegia este interzis să cumperi sex. Nu este interzis să vinzi sex. 

 În Norvegia a vinde sex nu este considerată o slujbă, de aceea nu necesită permis de 

muncă, dar trebuie să ai permis de şedere în ţară. 

 Este interzis să faci publicitate cumpărării şi vânzării de sex. 

 Este interzisă închirerea de spaţii unde se pot desfăşura activităţi de prostituţie. 

 Este interzis traficul de fiinţe umane cât şi profitul de pe urma serviciilor de prostituţie 

ale unei alte persoane. 

Poliţia 

 Eşti obligat să declari numele, data naşterii, adresa şi profesia când eşti întrebat de 

poliţie. Arată actul de identitate! Toţi cetăţenii străini au obligaţia de a prezenta un act 

de identitate valabil (paşaport/act de călătorie). 

 Nu eşti obligat să declari mai multe informaţii de atât. 

 Dacă eşti chemat la poliţie pentru a depune mărturie ai obligaţia de a te prezenta, dar 

este la liberă alegere dacă vrei să depui mărturie sau nu. 

 Dacă poliţia te caută la domiciuliu, nu au nici un drept să intre în locuinţă, cu exceţia 

cazului în care au mandat de decizie în scris. Poliţia are obligaţia de a se legitima şi 

de te informa care este motivul prezenţei lor.  

 Cu ajutorul Pro Senteret ai dreptul la asistenţă juridică gratuită. 

 Dacă eşti pentru o perioadă limitată în Norvegia trebuie să arăţi biletul de întoarcere 

valabil şi dovada susţinerii financiare personale. În caz contrar există posibilitatea 

expulzării din ţară. 

 Dacă eşti adus de poliţie şi reţinut mai mult de două ore, ai dreptul să fii informat care 

este motivul reţinerii. De asemenea, ai dreptul de a contacta un avocat şi de înştiinţa 

familia sau o altă persoană la alegere. 

 

Numere de telefon importante: 

Incendiu: 110 

Poliţie: 112 

Salvare: 113 

Pro Senteret: 23 10 02 00 

Rosa (24h. Ajutor în caz de trafic de persoane): 22 33 11 60 

Oslo Krisesenter (Adăpost pentru femei abuzate – bătute, violate): 22 48 03 80 

 


