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TEUTA DHE SHOQET E SAJ

Kjo broshurë u financua nga:
EUROPAP/TAMPEP Project
KOMISIONI I BASHKIMIT EVROPIAN-DREJTORIA E PËRGJITHËSHME 5
dhe PROJEKTI I PARANDALIMIT TË SIDA PËR PROSTITUTAT 
MINISTRIA E SHËNDETËSISË - INSTITUTI SUPERIOR I SHËNDETËSISË
PORJEKTI SIDA 1996 Roma (Italia)

Nga një ide e
Progetto TAMPEP Italia/Comitato per i Diritti Civili delle Prostitute-Pordenone @1997

Falenderojmë për bashkëpunimin:
Grupin e punës të shërbimit të Komunes së Venecia-Mestre “Città e Prostituzione”
dhe një falenderim të veçantë edukatoreve dhe mediatoreve kulturale shqiptare për
formulimin dhe thurjen e subjektit të këtij tregimi (faktet dhe personazhet janë thjesht
imagjinare) 

Vizatimet janë te : Davide Toffolo - Pordenone - Italia
DTP: Claps soc.coop. - Pordenone - Italia
Stampuar nga:

T A M P E P
Projekt Ndërnacional i Parandalimit te SIDA/MTS 
ndër Prostitutat Emigrate në Europë.

• Comitato per i Diritti Civili delle Prostitute
Casella Postale 67 - 33170 Pordenone / Italy
Tel. & Fax +39434/646678 - Email: lucciole@Iol.it
www.luccioleonline.org
Coordination: Pia Covre, Carla Corso

• Amnesty for Women
Grosse Bergstr. 231 - D-22767 Hamburg/Germany
Tel. +4940/384753 Fax +4940/385758 
Email: Amnesty4Women@t-online.de
Coordination: Veronica Munk

• LEF¨Ö/Lateinamerikanische Exilierte Frauen in Österreich
Kettenbrückengasse 15/A - 1050 Wien/Austria
Tel. +431/5811881 - Fax +431/5811882
E-mail: lefoe@t0.or.at
Coordination: Maria Cristina Boidie

• nuk duhet te dalish per te punuar  veshur ne menyre te atille (pa

minifund, me gjoks zbuluar) n.q.se don qe personat perreth te te

rrespektojne e te mos therresin policine.

• mbaj paster vendin ku punon sepse ne te kundert nuk te lene te

punosh ne kete vend. mos hidh ne toke prezervativa, shami dhe mbetu-

rina te tjera.

• kur punon perdor gjithmone prezervativen pasi shendeti yt eshte me i

rendesishem se çdo gje tjeter.

• pasi ke marre prezervativen ne dore lyeje me nje xhel (te yndyrshem),

per te shmangur çarjen e tij ne marredheniet  vaginale o anale qe

mund te kryesh.

• kur ke mbaruar pune hiqja ti prezervativen klientit keshtu qe mund

te shikosh n.q.se eshte i çare apo jo dhe me pas mund ta hedhesh ne

vendin e caktuar te mbeturinave.

• kujtohu qe edhe n.q.se per pak  minuta kryen nje marredhenie pa pre-

zervative eshte e rrezikshme per te te infektuar dhe per nje shtatzani

(barre) te pa deshiruar.

• n.q.se ke marrdhenie vaginale e anale (ne bythe) me te njejtin klient,

zevendesoje (nderro) prezervativen me nje te re pasi mikrobet qe jane

ne anus mund te prekin dhe te infektojne vaginen.

• mos ki frike te denoncosh dhunen qe mund te pesosh pasi je ilegale

dhe nuk ke dokumenta jo te rregullta, edhe ti ke te drejte te mbrohe-

sh nga policia.

• edhe pse je ilegale n.q.se je e semure ke te drejten e shendetit, mjafton

qe te paraqitesh ne urgjence qe ndodhet ne spital.
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