
 
 
Koronawirus i środki podejmowane na szczeblu krajowym w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się 
wirusa mają daleko idące konsekwencje dla Ciebie jako pracownika sektora usług seksualnych. 
Przedsiębiorstwa w branży erotycznej musiały nagle zakończyć działalność, a wiele osób pozostaje 
bez dochodów. Dla tych z Was, którzy zostali dotknięci i potrzebują wsparcia, Door2Door i PMW z 
„Stichting Humanitas” w Rotterdamie opracowali listę przydatnych wskazówek. 
 
Na stronie http://www.door2doorrotterdam.nl/site/2020/03/18/ondersteuningsmogelijkheden-
tijdens-de-corona-crisis/ można znaleźć pdf z informacjami na temat opcji pomocy finansowej 
(angielski tytuł dokumentu: Financial aid for sex workers who experience difficulties because of the 
Corona virus). Obecnie następuje bardzo szybki rozwój: postaramy się regularnie aktualizować plik. 
Jeśli masz odpowiednie informacje, daj nam znać: razem wiemy więcej. 
 
Wiemy, że pracownicy sektora usług seksualnych otrzymujący pomoc finansową lub inne wsparcie 
rządowe nie są częstym zjawiskiem i że nie wszystkie jednostki administracyjne mają wymaganą 
wiedzę na ten temat. Dlatego zebraliśmy dwa przykładowe listy, które można dołączyć do wniosków 
o wsparcie finansowe. Na stronie Door2Door możesz znaleźć list odpowiedni, jeśli pracujesz jako 
niezależny przedsiębiorca oraz list dotyczący pracujących w ramach tak zwanego rozporządzenia 
„opting in”, które jest powszechne w branży seksualnej. 
 
Potrzebujesz wsparcia lub spersonalizowanej porady? Skontaktuj się z pracownikami socjalnymi w 
PMW pod numerem 010 236 52 12 lub pmw@stichtinghumanitas.nl. Możesz się z nami 
skontaktować od poniedziałku do piątku między 9:30 a 16:30. Wspólnie przyjrzymy się Twojej 
sytuacji, aby zobaczyć, co możemy zrobić, aby Cię wesprzeć. Możesz również skontaktować się z 
nami, jeśli mieszkasz i/lub pracujesz poza Rotterdamem. W takim przypadku postaramy się pomóc 
telefonicznie lub, jeśli to możliwe, połączyć Cię ze specjalistą w Twojej okolicy. Jeśli nie mówisz po 
holendersku lub angielsku, mamy możliwość skontaktować się z Tobą przy pomocy profesjonalnego 
tłumacza. Zarówno pracownicy socjalni, jak i tłumacze są zobowiązani do przestrzegania zasad 
poufności. Dzwoniąc do nas po poradę lub informacje, zawsze możesz pozostać anonimowy lub użyć 
swojego roboczego imienia i nazwiska. 
 
Door2Door jest na razie zamknięty z powodu rządowych rozporządzeń. Możemy się jednak 
skontaktować telefonicznie, mailowo lub za pomocą mediów  społecznościowych. Również aktualnie 
możliwe jest umówienie się na spotkanie z Elmą, zaufaną przedstawicielką branży seksualnej (06-
10503897). 
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Door2Door to ośrodek mieszczący się przy Rochussenstraat 301 w Rotterdamie dla (byłych) pracowników 
szerokiego sektora różnych usług seksualnych, bez względu na płeć, narodowość, status pobytu, czas trwania 
pracy w tym przedsiębiorstwie lub niezależnie od tego, czy robisz to w pełnym wymiarze godzin, czy tylko w 
celu uzyskania dodatkowej gotówki. 
 
D2D organizuje (bezpłatne): godziny konsultacyjne obejmujące np. badania w kierunku STD, zajęcia np. lekcje 
języka holenderskiego i warsztaty np. techniki masażu i erotyczne sesje zdjęciowe. Oferujemy również sprzedaż 
(non-profit) materiałów takich jak gąbki lub długopisy do sprawdzania autentyczności  banknotów. Możesz 
również wpaść, aby skorzystać z komputera z Internetem, na przykład by załatwić sprawy urzędowe. Ponadto 
osoba odpowiedzialna za przemysł seksualny w Rotterdamie jest dostępna w godzinach otwarcia Door2Door w 
celu uzyskania porady czy informacji, złożenia skargi lub po prostu rozmowy. W tej chwili siedziba Door2Door 
jest zamknięta z powodu rządowych rozporządzeń mających na celu kontrolę przebiegu epidemii koronawirusa. 


