Корона вирусът и мерките, взети на национално ниво, за да предотвратят
разпространяването на вируса имат разпростиращи се надалече последствия за вас
като сексуален работник. Бизнеси в еротичната индустрия бяха принудени да
затворят рязко и много хора вече са оставени без приходи. За онези от вас, които са
били засегнати и имат нужда от подкрепа Door2Door и PMW на „Stichting Humanitas” в
Ротердам са създали списък с полезни съвети.
На http://www.door2doorrotterdam.nl/site/2020/03/18/ondersteuningsmogelijkheden-tijdensde-corona-crisis/ можете да откриете PDF с информация за възможностите за
финансова подкрепа (заглавието на английския документ: Financial aid for sex workers
who experience difficulties because of the Corona virus). Събитията се развиват
изключително бързо в момента и ще се стараем непрекъснато да подновяваме
документа. В случай, че имате информация относно това, молим да я споделите и с
нас: заедно знаем повече.
Наясно сме, че получаването на финансова или друга държавна подкрепа не е често
срещано, както и че не всички общини имат необходимите познания по въпроса.
Именно затова сме създали две стандартизирани писма, които могат да бъдат
прикрепени към заявлението Ви за финансова подкрепа. На страницата на Door2Door
можете да намерите писмо, което да използвате в случай, че работите като частен
предприемач, както и друго, в случай, че работите посредством
т.нар. opting In's законодателство, което е често срещано в сексуалната индустрия.
Имате ли нужда от лична подкрепа или съвет? Моля, свържете се със социалните
работници на PMW – 010 236 52 12 или на pmw@stichtinghumanitas.nl Можете да се
свържете с нас в работни дни между 9:30 и 16:30. Заедно ще можем внимателно да
разгледаме Вашата ситуация и да видим какво можем да направим, за да Ви
помогнем/ Можете да се свържете с нас също ако живеете и/или работите извън
Ротердам. Ако това е така ще се опитаме да Ви помогнем по телефона или, стига да
можем, да Ви свържем с професионалист във Вашия район. Ако не говорите
английски или холандски имаме възможност да се свържем с Вас с професионален
преводач. Социалните работници, както и преводачите са обвързани с правилата за
поверителност. Когато ни се обаждате можете също да изберете да станете
анонимни или да използвате работното си име.
Door2Door за момента е затворено заради мерките на правителството. Въпреки това
можете да ни откриете по телефона, имейл или социалните мрежи. Също в момента
има възможност да се организира среща с Елма, доверения човек за сексуалната
индустрия (06-105 038 97).
door2door@stichtinghumanitas.nl
www.door2doorrotterdam.nl
Door2Door е обществен център в Rochussenstraat 301 в Ротердам за бивши сексуални
работници, paydaters, предлагащите сексуални услуги, еротични артисти, независимо от пола,
националността, гражданството и продължителността на работата им, както и независимо
дали се занимават с това през цялото време или само от време на време за допълнителен
приход.
D2D организира (безплатни) консултации за тестове за венерически болести, дейности, като
часове по холандски или работилници като техники за масаж и секси фотосесии. Също
предлагаме и разпродажби без печалба на работни принадлежности, като гъби или химикалки за
фалшиви банкноти. Можете също да ни посетите, за да използвате компютрите ни за
администрацията Ви, например. Освен това доверения човек за сексуалната индустрия в
Ротердам е достъпен по време на работното време на Door2Door за съвети, оплаквания или
просто за разговор.

