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rumänisch 

Îngrijirea sănătăţii 

(Gesundheitsvorsorge) 

Sprache: rumänisch 

Asociația Kassandra e.V. a fost înființată în 
anul 1987 de către prostituate, foste prostitu-
ate și de către femei cu alte meserii, pentru 
a lupta împotriva discriminărilor şi pentru 
dreptatea și egalitatea socială și juridică. Noi 
suntem singura organizație pentru întrajuto-
rare cu și pentru prestatorii de servicii sexua-
le din Bavaria (Bayern), creatorii centrului de 
consultanţă Kassandra, a cafenelei Kas-
sandra precum şi a altor numeroase proiec-
te. 
 

Pe lângă promovarea publică, ne pot fi 

făcute și donații, pentru care suntem foarte 

mulțumitori, ca și pentru orice susținere. Ca 

asociaţie de întrajutorare putem emite 

adeverințe pentru donații, care servesc şi 

sunt recunoscute la fisc.  

Datele bancare: 

Kassandra e.V. 

 Sparkasse Nürnberg 

IBAN: DE74 7605 0101 00013390 48 

Swift-BIC: SSKNDE77XXX 

Finanţat şi promovat de 

Membru la 

Kassandra oferă consultanţă gra-
tuită, anonimă şi în diferite limbi 
străine. Ne obligăm a respecta şi 
păstra confidenţialitatea. 

 KASSANDRA e.V. 
Endterstrasse 6 
90429 Nürnberg 
 

Telefon:                    0911 / 3765277 

Fax:           0911 / 37652799 

Kassandra@Kassandra-nbg.de 
www.kassandra-nbg.de 
 

Program: 
 

Consultanţă: 
 

Luni, Marţi, Joi: 0ra 10 – Ora 18 

Miercuri:             Ora 10- Ora 12 

Vineri:                 Ora 12- Ora 14 
 

Cafenea Kassandra: 
 
De Luni până Vineri  Ora 14- Ora 18 

http://www.kassandra-nbg.de


Asigurare medicală? 
 
 
 
 
 
 
 
 
În trecut era greu ca un prestator de servicii sex-
uale să fie acceptat la o casă de asigurare medi-
cală. Acum prostituatele nu mai trebuie să as-
cundă ocupaţia lor când depun cererea pentru a 
fi preluate de către casa de asigurare de 
sănătate. 
 
Din păcate nu întotdeauna este uşor să găseşti o 
asigurare convenabilă.Dacă nu sunteţi angajată, 
întrucât angajatorul să preia costurile pentru 
asigurare, sau dacă nu sunteti asigurat printr-un 
membru al familiei, va trebui să încheiaţi pe cont 
propriu o asigurare de sănătate.La care dintre 
asigurări este posibil depinde foarte mult de situ-
aţia individual a fiecăruia. 
 
 
 

 
 
 
Nu ai bani pentru asigurarea medicală? 
 
Indiferent din ce motiv, dacă tu în momentul 
de faţă nu ai destui bani pentru a încheia o 
asigurare medicală sau pentru a achita con-
tribuţiile lunare pentru aceasta, caută-ţi 
repede ajutor.  

Dacă ai o asigurare medicală şi nu mai 
poţi achita contribuţiile şi nu faci ni-
mic, nu mai eşti acoperită prin asigu-
rare, iar casa de asigurare va cere de la 
tine chiar şi după ani de zile de la tine 
contribuţiile înapoi(astfel se creează şi 
acumulează datorii). 
 

 
Dacă ai nevoie de o asigurare de 
sănătate şi nu ai bani pentru a o plăti, 
nu are rost să aştepţi până ai mai mulţi 
bani, deoarece ţi se calculează contri-
buţiile retroactive şi din perioada în 
care nu ai fost asigurată. Este mai bine 
să te informezi într-un timp util, noi te 
spijinim cu mare plăcere. 
 

Ajutor medical: 
Pentru cine nu îşi poate permite să plătească 
o asigurare medicală sau individual în mod 
privat să plătească un tratament sau o con-
sultaţie medicală, este o posibilitate să se 
adreseze ambulanţei stradale, unde se oferă 
consultaţii şi tratamente de bază. 
 
Ambulanţa stradală Straßenambulanz 
Franz von Assisi 
 

 

Straßburger Straße 14, 90443 Nürnberg 

Telefon:  0911 / 47 49 48  60 

 

Luni - Vineri: ora 9 - 12.30 şi ora 14 - 17 
Întâlniri zilnice: Luni – Vineri ora 9 - 17 
  

Unde îmi pot face un control ginecologic? 

 

 

 

 
Infecţii cu transmisie sexuală 
Informaţii pentru Nürnberg: 

 

Toţi oamenii care nu sunt monogami au un risc 
mai mare de a se infecta cu boli cu transmisie 
sexuală. În acest sens centrul de sănătate din 
Nürnberg oferă cosultaţii gratuite şi la cerere 
anonime. 

Asta înseamnă că lucrând ca prestator de ser-
vicii sexuale te poţi consulta anonim şi gratuit la 
boli cu transmisie sexuală ca Sida, Tripper, Si-
filis, etc.. şi dacă e necesar primeşti o reţetă 
necompensată, cu care poţi scoate medicamen-
tele necesare de la farmacie. 

Dacă ai probleme în zona intimă, dacă ai nevoie 
de reţetă pentru pilule anticoncepţionale sau 
pentru pilula de a doua zi, poţi apela cu increde-
re la centrul de sănătate din Nürnberg. 
 
 

Centrul de sănătate 

AIDS-Beratungsstelle 

Gesundheitsamt Nürnberg 

Burgstr. 4   EG  
90403 Nürnberg 
Telefon: 0911 / 231 -27 67 
 

Program: 
 

Marţi de la ora 8 la 11   
Si de la ora 13.30 până la 15.30  
Joi de la ora 9 până la 11  
Şi de la ora 13.30 până la ora 17.00 
 

Începând cu 01.01.2009 toţi  
oamenii care sunt anunţi că 

locuiesc în Germania trebuie să 

Noi oferim cu plăcere informaţii şi 
te ajutăm să cauţi asigurarea cea 

mai convenabilă pentru Tine. 

Informează-te!De cele mai multe 

ori există o cale de rezolvare a 

problemelor! 

Multe centre de sănătate oferă con-

sultaţii gratuite şi anonime 


