Искате да си направите

>

тест ? Рискувахте и искате

33, rue du Marché au Charbon,
1000 Bruxelles
Нашите телефони :
Kоординатор / 0484/608 047
социален екип / 0484/605 218 0484/608 047 - 0485/687 035 0485/564 179 - 0485/547 278
Нашата електронна поща и сайт :

BU

info@alias-bru.be
www.alias-bru.be

информация за сексуалното
Ви здраве ?

В Можете да се консултирате с

Permanenta internet pentru escorta

лекар при Alias всеки вторник

Doresti sfaturi si informatii interesante in
ce priveste « safe sex », IST SIDA si testele
de depistaj. Intra pe www.info4escorts.be.

между 19 и 21 часа.

E.R. Bert De Bock, rue du Marché au Charbon 33, 1000 Bruxelles. Design by whiteline.be

Изследванията за
болести предавани
по полов път и СПИН
са безплатни и
анонимни

Нашият адрес :

In fiecare saptamina timp de 2 h poti vorbi
cu un asistent social de la Alias. Mai multe
informatii pe situl www.info4escorts.be

„Алиас“ работи с
лица, които правят
секс за пари.

Всички услуги са
безплатни.

Работа на
улицата

Приемни
часове

Искате информация за

>

безопасен секс, тестване за
болести предавани по полов

Индивидуална
подкрепа

Желаете ли да пиете кафе с

>

път и СПИН ?

Имате въпроси относно:

нас ? Искате да поговорите ?
Искате да сърфирате в
Интернет ?

• Административното Ви

>

положение
• Вашите документи
• Жилище

>

Имате проблеми, въпроси или
просто искате да поговорите ?

>

Трябват Ви презервативи, гел?

• Работа

Искате да поговорите за
Екипът на „Алиас“ ще Ви
Екипът на „Алиас“ е на улицата
всеки четвъртък вечер от 16 до

посрещне без уговорена среща
всяка сряда между 14 и 17 часа.

>

вашето семейство,
за проституцията, за секс,
за здраве, за наркотици ?

19h30 часа и всеки петък от 20
до 2 часа през нощта.
Свържете се с нас, ние можем
да ви дадем информация.

