Bulgarisch

Организацията Касандра е основана 1987 от жени,
работещи или работили в проституцията, и от жени с
други професии, които са против дескиминирането и
за законова и социална равнопоставеност на хората,
работещи в проституцията. Касандра е единствената
организация за самопомощ с и за работещите в
сектора на сексуалните услуги в Бавария и е основател
на консултационният център Касандра, на кафенето
Касандра и на други проекти.

Касандра консултира безплатно,
аннонимнио и на много езици. Ние спазваме
клетва за тайна. По желание идвамена
работното място. Ние консултираме лично, по
телефона или онлайн.

Тъй като финансирането ни не е изцяло възможно
само с обществени средства, сме благодарни за всяко
дарение. Като организация с идеални цели издаваме
квитанции за даренията, които да послужат пред
данъчните служби.

Kassandra e.V.
Endterstr. 6 / ул. Ендтерщтрасе 6
90459 Nürnberg/ 90459 Нюрнберг

Kassandra e.V.
Sparkasse Nürnberg
IBAN: DE74 7605 0101 0001 3390 48
Swift-BIC: SSKNDE77XXX

Телефон: 0911 / 376527 7
Факс: 0911 / 376527 99
Емайл: kassandra@kassandra-nbg.de
Интернет: www.kassandra-nbg.de

Работно време
Консултационен център:
пон, вт, чет
10 - 18 ч.
ср
10 - 12 ч.
пет
12 - 14 ч.

Финансиране и подкрепа чрез

Касандра кафене:
вт - пет
14 - 18 ч.
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Здравно осигуряване?
Здравно осигуряване?

От
От 01.01.2009г.
01.01.2009г. всички
всички хора,
хора,
регистрирани
в
Германия,
регистрирани в Германия, са
са
длъжни
да
имат
здравна
длъжни да имат здравна
застраховка.
застраховка.
Преди беше трудно за работещите в сектора
Преди беше трудно за работещите в сектора
на сексуалните услуги да дъдат приети в
на сексуалните услуги да дъдат приети в
някоя здравна каса. Днес работещите в
някоя здравна каса. Днес работещите в
проституцията не е нужно да крият
проституцията не е нужно да крият
професията си подавайки молба за здравно
професията си подавайки молба за здравно
осигуряване кам някоя здравна каса.
осигуряване кам някоя здравна каса.
За съжаление въпреки това не е лесно да
За съжаление въпреки това не е лесно да
сдобиеш с подходяща здравна застраховка.
сдобиеш с подходяща здравна застраховка.
Който не е застрахован чрез работодател
Който не е застрахован чрез работодател
като назначен или чрез семейна застраховка,
като назначен или чрез семейна застраховка,
трябва сам да се регистрира в някоя
трябва сам да се регистрира в някоя
задравна каса. При коя здравна каса това е
задравна каса. При коя здравна каса това е
възможно зависи от индивидуалната
възможно зависи от индивидуалната
ситуация.
ситуация.

Ние
Ние даваме
даваме информция
информция и
и
помагаме
да
намериш
помагаме да намериш
подходящата
подходящата за
за теб
теб здравна
здравна
осигуровка.
осигуровка.
Парите не достигат за здравна
Парите не достигат за здравна
осигуровка?
осигуровка?
Когато, независимо по каква причина,
Когато, независимо по каква причина,
парите не ти стигат да сключиш здравна
парите не ти стигат да сключиш здравна
застраховка или да си платиш поредната
застраховка или да си платиш поредната
месечна вноска, потърси възможно наймесечна вноска, потърси възможно найбързо помощ.
бързо помощ.

Ако имаш здравна застрахока, но в момента
Ако
здравна да
застрахока,
но в момента не
можеш да си плащаш
неимаш
можеш
си плащаш
месечните
вноски и
месечните вноски и не предприемеш нищо, покритието на застраховката ти се
не
предприемеш
нищо,
покритието
на
занижава и здравната каса ще си търси неплатените вноски и след години
(трупат
се дългове).
застраховката
ти се занижава и здравната
Информирай
обикновенно
начин да се реши проблема
ти!
каса щесе,си
търсиима
неплатените
вноски
и след
години (трупат се дългове).
Ако имаш нужда от здравна застраховка, но нямаш достатъчно пари да си
направиш такава, не помага ако чакаш докато имаш достатъчно пари.
Здравните каси си търсят вноските и за периода преди сключване на
договор. По-добре е бързо да се информираш, ние ще ти помогнем.

Информирай се, обикновенно има
Медицинска помощ:
начин да се реши проблема ти!
Който няма здравна застраховка и/или средства да отиде на лекар на частно,
може да се обърне към „Straßenambulanz“ (уличен кабинет) и да получи там
медицинска помощ.

Ако имашFranz
нужда
от здравна застраховка, но
Straßenambulanz
von Assisi
нямаш
достатъчно
пари да си направиш
Уличен кабинет Франц от Асизи
такава, не помага ако чакаш докато имаш
достатъчно пари. Здравните каси си търсят
Straßburger Straße 14/ ул. Щрасбурга 14
вноските и за периода преди сключване на
90443 Nürnberg/ 90443 Нюрнберг
договор. По-добре е бързо да се
Tel.: 0911/47494860/ телефон: 0911/4749 4860
информираш, ние ще ти помогнем.
Медицинска
помощ:
Montag - Freitag: 9 - 12.30 Uhr und 14 - 17 Uhr
Който няма здравна застраховка и/или средства
Понеделник-Петък: 9-12:30 часа и 14 - 17 часа
да
отиде
на- Freitag
лекар
Tagestreff:
Montag
9 - 17на
Uhr частно, може да се обърне
към
„Straßenambulanz“
(уличен кабинет) и да
Място за пребиваване: Пон.-Пет. 9 - 17 часа
получи там медицинска помощ.
Straßenambulanz Franz von Assisi
Уличен
кабинет
Франц
отул.
Асизи
Straßburger
Straße
14/
Щрасбурга 14
90443 Nürnberg/
90443
Нюрнберг
Straßburger
Straße
14 / ул.
Щтрасбурга 14
90443
Nürnberg
/
90443
Нюрнберг
Tel.: 0911/47494860/ телефон: 0911/4749 4860
Tel.: 0911/47494860 / телефон: 0911/4749 4860
Montagund
- Freitag:
9 -912.30
Uhr
und
Montag
Dienstag:
- 12 Uhr
und
1414
- 16- 17
UhrUhr
Понеделник и Вторник: 9 - 1 2 часа и 14 - 16 часа
Понеделник-Петък: 9-12:30 часа и 14 - 17 часа
Mittwoch: 9 - 12 Uhr
Tagestreff: Montag - Freitag 9 - 17 Uhr

Donnerstag: 9 - 12 Uhr und 14 - 16 Uhr
Място
за пребиваване:
9 - 17 часа
Четвъртак:
9 - 12 часа иПон.-Пет.
14 - 16 часа
Freitag: 9 - 11.30 Uhr
Петък: 9 - 11.30 часа
Tagestreff: Montag - Freitag 9 - 17 Uhr
Място за пребиваване: Пон.-Пет. 9 - 17 часа

Къде мога да отида на гинекологичен
преглед?

Много здравни служби
(Gesundheitsamt) предлагат
безплатни и анонимни прегледи.
Инфекции предавани по полов път
Информация за Нюрнберг:
Възможността за заразяване с полово предавани
инфекции е при хора, които имат не само един
постоянен партньор, по-голяма. Затова
здравната служба в Нюрнберг (Gesundheitsamt)
предлага безплатни и по желание анонимни
консултации и прегледи.
Това означава, че като работещ в сектора на
сексуалните услуги, човек може анонимно и
безплатно да се прегледа за инфекции
предавани по полов път като например спин,
трипер, сифилис и други. При нужда получаваш
рецепта, с която можеш да закупиш
необходимите ти лекарства в аптеката.
Също при оплаквания в гениталната област, за
рецепта за противозачатъчни или за хапче
против забременяване след полов акт, може
човек да се обърне към здравната служба в
Нюрнберг.
AIDS-Beratungsstelle Gesundheitsamt Nürnberg
Консултационен център здравна служба Нюрнберг

Burgstr. 4 EG / ул. Бургщтрасе 4, Партер
90403 Nürnberg / 90403 Нюрнберг
Tel.: 0911/231 2767 / телефон: 0911/231 2767
Öffnungszeiten / работно време:
Dienstag: 13.30 - 16.30 Uhr
Вторник: 13.30 - 16.30 часа
Mittwoch: 10 - 15.30 Uhr
Donnerstag: 9 - 11 Uhr und 13:30 - 17 Uhr
Четвъртак: 9 - 11 часа и 13:30 - 17 часа
Jeden 2. und 4. Donnerstag im Monat bis 19 Uhr

