Virusul Corona și măsurile luate la nivel național pentru a preveni răspândirea virusului, au consecințe
semnificative pentru dumneavoastră ca lucrător sexual. Întreprinderile din industria erotică au trebuit
să se închidă brusc și o mulțime de oameni rămân acum fără venituri. Pentru aceia dintre voi care au
fost afectați și au nevoie de sprijin, Door2Door și PMW din „Stichting Humanitas” din Rotterdam au pus
la dispoziție o listă de sfaturi utile.
Pe site-ul http://www.door2doorrotterdam.nl/site/2020/03/18/ondersteuningsmogelijkheden-tijdensde-corona-crisis/ puteți găsi un document .pdf cu informații despre opțiunile de ajutor financiar (titlu
Document englez: ajutor financiar pentru sex lucrători care întâmpină dificultăți din cauza virusului
Corona). Dezvoltările merg foarte repede în acest moment: vom încerca să actualizăm fișierul în mod
regulat. Daca aveți informații relevante, vă rugăm să ne informați: împreună știm mai multe.
Suntem conștienți că lucrătorii sexuali care primesc ajutor financiar sau alt sprijin guvernamental nu
sunt o întâmplare comună și că nu toate municipalitățile au cunoștințele necesare despre acest subiect.
Acesta este motivul pentru care am reunit două scrisori standardizate pe care le puteți atașa la cererile
de asistență financiară. Pe pagina Door2Door puteți găsi o scrisoare pentru atunci când lucrați ca
antreprenor independent și o scrisoare pentru când lucrați prin așa-numita reglementare „optând în”,
care este comună în industria sexului.
Aveți nevoie de asistență sau de sfaturi personalizate? Vă rugăm să contactați asistenții sociali la PMW
prin 010 236 52 12 sau pmw@stichtinghumanitas.nl. Puteți ajunge la noi în zilele lucrătoare între orele
9:30 și 16:30. Împreună vom arunca o privire atentă asupra situației dvs. pentru a vedea ce putem face
pentru a vă sprijini. Ne puteți contacta, de asemenea, dacă locuiți și / sau lucrați în afara orașului
Rotterdam. Dacă acesta este cazul, vă vom încerca să vă ajutăm prin telefon sau dacă vă putem conecta
la un profesionist din zona dvs. Când nu vorbiți olandeză sau engleză, avem posibilitatea să vă sunăm cu
un interpret profesionist. Atât asistenții sociali, cât și interpreții sunt obligați de reguli de
confidențialitate. Când ne sunați pentru sfaturi sau informații, puteți alege întotdeauna să rămâneți
anonimi sau să folosiți numele de lucru.
Door2Door este închis deocamdată datorită măsurilor guvernamentale. Cu toate acestea, putem fi
contactați prin telefon, e-mail sau social media. De asemenea, deocamdată rămâne posibil să
programăm o întâlnire cu Elma, trustul pentru industria sexului (06-10503897).
door2door@stichtinghumanitas.nl
www.door2doorrotterdam.nl
Door2Door este un centru comunitar la Rochussenstraat 301 din Rotterdam pentru (foști) lucrători sexuali,
paydates, furnizori de servicii sexuale, escorte, interpreți erotici ... indiferent de sex, naționalitate, statut de
reședință, cât timp sunteți în această afacere sau indiferent dacă faceți acest lucru full-time sau doar pentru
on-off pentru ceva bani în plus.
D2D organizează (gratuit) ore de consultare, cum ar fi testarea STD, activități precum cursuri olandeze și
ateliere precum tehnici de masaj și rezolvări de fotografii sexy. Oferim, de asemenea, vânzarea fără scop
lucrativ de materiale de muncă, cum ar fi bureți sau pixuri de detectare a bancnotelor. Puteți, de asemenea,
să renunțați pentru a utiliza computerul cu internet, de exemplu, administrația dvs. În plus, încrederea pentru
industria sexului din Rotterdam este disponibilă în timpul orelor de deschidere Door2Door pentru sfaturi,
rapoarte, reclamații sau doar un chat.
În acest moment, locația Door2Door este închisă datorită măsurilor guvernamentale de control al focarului
virusului coronă.

