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Alias lucrează 
cu persoanele 

care fac sex 
pentru bani.

Toate serviciile  
sunt gratuite.

Vrei să faci un test ? 

Ai riscat sau vrei să ai informaţii 

despre sănătatea ta sexuală ?

Puteți vedea un medic la Alias 

în fiecare marți între 19 h și 21 h.

Test gratuit şi anonim 
pentru boli sexuale şi 
pentru SIDA 

Adresa noastră este :

rue du Marché au Charbon nr. 33,

1000 Bruxelles

Telefoanele noastre :
 

Email-ul nostru şi situl nostru web :
info@alias-bru.be
 www.alias-bru.be

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

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

RO

Coordonator / 0484/608 047
Echipa socială / 0484/605 218 - 

0484/608 047 - 0485/687 035 - 
0485/564 179 - 0485/547 278
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Munca 
de stradă 

Permanenţă 
la recepţie 

Ai întrebări cu privire la :

• Situaţia ta administrativă

• Actele tale

• Locuinţă

• Serviciu

Vrei să vorbeşti despre familia 

ta, despre prostituţie, despre 

sex, sănătate, drog ? 

Contactează-ne, noi putem să 

te informăm. 

Sprijin individual   
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Vrei să ai informaţii cu privire la 

sex protejat,testul bolilor de sex 

şi sida ? 

Ai probleme, întrebări sau vrei 

numai să vorbeşti ?

Echipa de la Alias este prezentă

în stradă joia seara de la ora 16 

la 19:30 şi vinerea seara de la

ora 20 la ora 2 noaptea.

Ai chef să bei o cafea ? 

Vrei să vorbeşti ? Vrei să cauţi 

pe Internet ?

 Ai nevoie de prezervative, de 

gel ?

Echipa de la Alias te primeşte 

fără programare miercurea 

între orele 14 şi 17.
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