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Информация за 
уличната  
проституция
Всичко, което Ви е необходимо за работата Ви 
като проституиращи на улицата, можете да  
научите в консултативния център Flora Dora: 

Langstrasse 14, 8004 Цюрих
телефон / SMS: +41 79 248 03 35
имейл:  floradora@zuerich.ch
stadt-zuerich.ch/floradora  

Часове за посещение в офиса от понеделник 
до събота от 13.30 до 22.00 ч. след предвари-
телна уговорка по телефона.

Извършват се редовни безплатни меди
цински прегледи на място от лекарка. 

Подробности за легалните зони за улична 
проституция ще намерите на страница  
4, 5 и 6 или на уебсайт:  
stadtpolizei.ch/prostitution.
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 Площадът за 
улична проституция 
Depotweg 
Отворено е от неделя до четвъртък от 18:30 ч. 
до 2:00 ч. сутринта, както и петък и събота от 
19:30 до 3:00 ч. сутринта. 

На площада за улична проституция  Depotweg ще 
намерите хигиенни съоръжения, зала за престой 
както и съвети и подкрепа. През работното време 
двама служители от екипа са на място. Достъпът до 
площада за улична проституция е разрешен само 
за клиенти с автомобили и велосипеди.

Aargauerstrasse

гара Altstetten

Würzgraben
трамвай 4

Площадът за 
улична 
проституция 
 Depotweg

Würzgrabenstrasse
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 Niederdorf

Уличната проституция е разрешена ежедневно от 
22.00 до 2.00 часа. Проституция „на витрина“ е 
разрешена само от 19.00 до 5.00 часа.

Mühlegasse
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автобус 31, 46
автобус нощен автобус 
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RudolfBrunBrücke
трамвай 4, 15

Rathaus
трамвай 4, 15

Neumarkt
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автобус 31
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Зона за улична 
проституция  
 Niederdorf
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 Allmend Brunau

Предлагането на сексуални услуги е разрешено все-
кидневно от 19.00 до 5.00 часа. Няма налична 
инфраструктура.

Bunaustra
sse

Lessingstrasse

M
utschellenstrasse

Gfellerstrasse
Zürich Brunau
влак S4
Нощ Влак SN4

Saalsporthalle
трамвай 5, 13, 17
автобус 89, 200, 
210, 444, 445 

Saalsporthalle/Sihlcity
влак S4
Нощ Влак SN4

Зона за улична 
проституция 
Allmendstrasse

P
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Права и 
 задължения

Имате право да работите като проституиращи 
на улицата, ако сте дееспособно лице, навър-
шило пълнолетие, имате здравна осигуровка, 
право да работите в Швейцария и притежавате 
разрешение за работа в сферата на проститу-
цията. Като лице, предоставящо сексуални  
услуги в град Цюрих, освен това имате достъп 
до различни услуги за медицинска и социална 
помощ.

Ако предоставяте сексуални услуги на улицата 
извън обозначените зони, извън позволеното 
време или без разрешение, трябва да заплати-
те глоба от минимум 200 франка плюс таксата 
за обработка. При повторно нарушение Ви оч-
акват допълнителни и по-високи глоби, отне-
мане на разрешителното за работа в сектора 
на проституцията и експулсиране или забрана 
за влизане в държавата съгласно полицейския 
закон на кантона.
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Получаване на 
 разрешително

Разрешително за работа в сектора на прости-
туцията можете да получите от Градската 
 полиция Цюрих на улица Selnaustrasse 
№ 27, 8001 Цюрих, етаж 3, всеки 
 вторник и петък от 13.30 до 16.30 часа. 
За тази цел трябва да се чуете лично на  място 
и  даносите следните документи както и 
 40  франка. 

За тази цел трябва да покажете наред с с 
швейцарски паспорт или разрешението за пре-
стой или пребиваване и следните документи: 
 – валиден паспорт или валидна лична карта 
(оригинал), или валидно разрешително за 
престой или пребиваване 

 – швейцарска карта за здравна осигуровка или 
европейска карта за здравна осигуровка

Като гражданин на ЕС без разрешително за 
престой или пребиваване трябва да покажете 
следните документи: 
 – валиден паспорт или валидна лична карта 
(оригинал),

 – швейцарска карта за здравна осигуровка или 
европейска карта за здравна осигуровка

 –  потвърждение за адресна регистрация 
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Удостоверението ще получите онлайн от 
Службата за икономика и труд (AWA):  
meweb.admin.ch/meldeverfahren  
телефон +41 43 259 26 26

Сътрудниците на консултационния център 
Флора Дора (Flora Dora) с удоволствие  ще Ви 
помогнат при попълването на формуляри-
те. Това е възможно и директно на място на 
Selnaustrasse № 27. 

След получаване на разрешението от Град-
ската полиция Цюрих служителите на консул-
тационния център Флора Дора (Flora Dora) ще 
проведат консултационен разговор с Вас. Тема 
на разговора са Вашите права и задължения 
като лице, предоставящо сексуални услуги, 
аспекти на безопасността по време на работа, 
както и възможностите за подкрепа и помощ.

https://meweb.admin.ch/meldeverfahren/
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Съвети за работата

Препоръчваме Ви:

 – Използвайте презервативи.

 – Използвайте допълнителна контрацепция 
(3-месечна инжекция, спирала, хапчета 
против забременяване и др.).

 – Взимайте PEP и/или PREP.

 – Редовно се изследвайте за заразни боле-
сти, пренасяни по полов път.

 – Ходете редовно на лекар, за да се из-
следвате.

 – Не тръгвайте с лице, към което изпитвате 
неприятно чувство.

 – Единствено Вие определяте какви услуги 
ще предложите на клиентите.

 – Предварително договаряйте цената и ус-
лугите. Нека да Ви дадат парите преди 
обслужването.
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 – Ако смятате, че се намирате в опасност, 
привлечете вниманието на хората набли-
зо чрез силно викане, бибиткане или пра-
вене на знаци.

 – Избягвайте неудобни пози, при които не 
бихте могли да се защитите или които 
биха затруднили бягството Ви.

 – Не носете дрехи, с които някои би могъл 
да Ви удуши или който биха затруднили  
бягството Ви.

 – Оставете прозореца на колата леко отво-
рен и вратата на колата притворена, така 
че при опасност виковете Ви за помощ да 
бъдат чути. Запишете си номера на кола-
та, марката и цвета на автомобила. Ако е 
възможно, въведете тази информация в 
мобилния си телефон.
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Важни адреси

Kanonengasse 18  
8004 Цюрих
т +41 44 415 76 06
sgdambulatoriumgyn 
@zuerich.ch
stadt-zuerich.ch/msa

LEXIApp
Мобилното приложение LEXI е пред-
назначено за лица, предоставящи 
сексуални услуги и съдържа важна 
информация за работата, безопас-
ността и здравето. Приложението е 
безплатно и не е необходима регис-
трация.

Städtische Gesundheitsdienste
Амбулатория  Kanonengasse 
Гинекологични прегледи
понеделник, петък  
8.30 – 12.00 часа, 13.30 – 16.30 часа,
сряда 13.30 – 16.30 часа 
четвъртък 8.30 – 12.00 часа
Общомедицинско изследване
Понеделник до петък
9.00 – 12.30 часа, 14.00 – 18.00 часа,  
Събота  
9.30 – 12.30 часа, 13.00 – 16.30 часа

https://play.google.com/store/apps/details?id=ch.renuo.procore&hl=de_CH&gl=US
https://apps.apple.com/ch/app/lexi-app/id1347841110?mt=8%C2%A0
mailto:sgdambulatoriumgyn@zuerich.ch
https://www.stadt-zuerich.ch/msa
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Isla Victoria
Предложения за консултации 
на проституиращите на улицата
Съвети за престой, здравеопазване, 
по правни, финансови и социални 
въпроси.
 – Търсене на публични домове.
 – Редовни анонимни здрави тестове 
в Исла Виктория както и на  
работното място.

 – Обяд: понеделник, вторник и
 – четвъртък от 11.00 до 14.00 ч.

Часове за консултация в  
движение:
От понеделник до петък от 11.00 до 
15.00 ч.  
Допълнителни часове след предва-
рителна уговорка по телефона. 

FIZ, Fachstelle Frauenhandel 
und Frauenmigration  
Консултации по въпросите на пра-
вото на престой и работа, раздяла/
развод, признаване на бащинство, 
насилие, принуда, търговия с жени.
Телефонни консултации и 
уговаряне за час за консулта
ции на място
Понеделник до петък
9.00 – 12.00 часа, 13.30 – 17.00 часа

Schöneggstrasse 24 
8004 Цюрих
т +41 44 291 66 00
islavictoria 
@solidara.ch

Предложение от Soli-
dara в Цюрих
solidara.ch

Hohlstrasse 511
8048 Цюрих
т +41 44 436 90 00
contact@fiz-info.ch
fiz-info.ch

mailto:islavictoria@solidara.ch
https://www.solidara.ch/
https://www.fiz-info.ch/
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Армия на спасението RAHAB
Консултации, подкрепа, пасто
рални грижи за проституиращи
Работа на улицата и консултации на 
открито относно секс работата, на 
социални и легални теми, относно 
експлоатация и насилие.  Подкрепа
при търсене на работа и професио-
нална преориентация.
Понеделник, четвъртък от 14:00 до 
17:00 ч. 

Колектив на секс работниците
Група от и за секс работници
Работа в мрежа, обмен, редовни сре-
щи, споделяне на умения

Checkpoint Цюрих
Център за здравеопазване за мъже, 
които правят секс с мъже, транс хора, 
други особени хора и секс работници.
Консултиране и тестване за ХИВ/
СПИН и други инфекции, предавани 
по полов път, PEP, PrEP и психологи-
чески консултации.

Opferberatung Zürich
Консултация след уговорка по 
 телефона.   

info@sexworkers.ch
instagram:
@sxw_collective
sexworkers.ch

Konradstrasse 1
8005 Цюрих
т +41 44 455 59 10
mail@checkpoint-zh.ch
cpzh.ch

Gartenhofstrasse 17  
8004 Цюрих
т +41 44 299 40 50
opferberatung@obzh.ch
obzh.ch

Dienerstrasse 76
8004 Цюрих
T +41 77 490 29 90
rahab@rahab.ch
rahab.ch

https://rahab.ch/
mailto:info@sexworkers.ch
https://www.instagram.com/sxw_collective
https://sexworkers.ch/
mailto:mail@checkpoint-zh.ch
https://www.cpzh.ch/
https://obzh.ch/
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Консултации за жени 
 сексуално насилие
Консултационна служба за жени, 
които са изложени на сексуално и/
или домашно насилие. 
понеделник, вторник, четвъртък, 
петък 9.00 – 12.00 часа, 13.00 – 17.00 
часа, сряда 13.00 – 17.00 часа

Mirsah
Консултационен център за 
миграционно и интеграционно 
право
Правна консултация и подкрепа за ими-
гранти без предварителна уговорка.
Консултации по телефона, консулта-
ции по електронна поща и насрочване 
на срещи.

Служба за централно изясня
ване и посредничество ZAV
За нуждаещи се туристи, които не са 
в състояние да си платят пътуването 
обратно в родната страна.
От понеделник до петък от 9.00 ч. до 
12.00 ч. и от 13.30 до 16.30 ч.

Градска полиция Цюрих
Milieu und Sexualdelikte
Постъпили жалби в полицията за пре-
търпени сексуални престъпления.

Letzigraben 89
8003 Цюрих
т +41 44 291 46 46
info@frauenberatung.ch
frauenberatung.ch

Wilhelmstrasse 10
8005 Цюрих 
т +41 44 291 00 15
mirsah@sah-zh.ch
sah-zh.ch/mirsah

Förrlibuckstrasse 120
8005 Цюрих
T +41 44 411 64 30
stp-pgvo@zuerich.ch
stadtpolizei.ch > Gewalt/
Jugend/Kinder > Milieu- 
und Sexualdelikte

Град Цюрих
Soziale Dienste, ZAV 
Röschibachstrasse 26
8037 Цюрих
T +41 44 412 64 21
stadt-zuerich.ch/
wohnen-obdach

https://www.frauenberatung.ch/
https://www.sah-zh.ch/mirsah
https://www.stadt-zuerich.ch/wohnen-obdach
https://www.stadtpolizei.ch/
https://www.stadt-zuerich.ch/pd/de/index/stadtpolizei_zuerich/kinder_jugendliche/milieu-_und_sexualdelikte.html
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Телефон 
за  спешни 
обаждания

Полиция 117
Пожарна  
команда  118
Санитарна  
служба / линейка 144

stadt-zuerich.ch/floradora

https://www.stadt-zuerich.ch/floradora



