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Asistenţă socială prostituţie
(Prostitutie Maatschappelijk Werk - PMW)
Vom asculta la oricine care lucrează în prostituţie.
Dacă doreşti să vorbeşti despre munca ta în prostituţie poţi face acest
lucru cu siguranţă la PMW. Dacă ai o anumită problemă care te preocupă atunci ne vom putea gândi împreună pentru a găsi o soluţie.
Oricine care câştigă bani cu activităţi de sex se poate adresa acestui
PMW. Indiferent dacă lucrezi într-un club, prin intermediul internetului
sau în orice alt mod. Nu contează dacă eşti bărbat, femeie sau transgender/transsexual.* De asemenea te poţi folosi de ajutorul acordat
de PMW dacă nu ai un permis de rezidenţă sau dacă foloseşti droguri.
Ajutorul oferit de PMW este gratis.
Povestea clasică: am decis să fac această muncă cu scopul de a-mi
plăti datoriile. Dar plata datoriilor încă nu a fost finalizată deoarece
a trebuit să fac din nou cheltuieli pentru îmbrăcăminte şi pentru
închirierea locului meu de lucru. Cu ajutorul acestei PMW am reuşit
din fericire să aranjez plata în rate a datoriilor.
Cu privire la prostituţia practicată de băieţi există un tabu dublu.
Eu sunt în această “afacere” şi am contacte cu bărbaţi. La PMW pot
vorbi despre acest lucru fără ca cineva să mă privească ciudat.
Noi considerăm munca ta ca orice altă meserie
Prostituţie, activităţi de sex, “afaceri”; multe persoane consideră astfel
de lucruri drept un subiect foarte dificil. La noi poţi discuta liber despre
astfel de lucruri. Noi considerăm prostituţia atâta timp cât este alegerea
ta personală, drept o meserie. Scopul nostru nu este acela de a vă scoate din prostituţie.

Şi dacă eu doresc să nu mai lucrez în prostituţie?
Poate doreşti să nu mai lucrezi în prostituţie. In acest caz poţi să te
înscrii pentru proiectul de părăsire a prostituţiei. Atunci când părăseşti
această meserie apar din nou adeseori probleme (vechi). Nu mai ai un
venit şi probabil ai făcut datorii în perioada în care ai lucrat în prostituţie. Acestea sunt numai câteva exemple din lucrurile pe care le putem
aborda împreună.
Datele tale sunt în siguranţă la noi
Noi avem un secret profesional. Ceea ce ne spui rămâne între noi. Te
poţi înscrie sub numele tău de lucru. Numai în situaţii excepţionale, în
cazul în care tu însăţi sau altcineva este în mare pericol, suntem obligaţi
să facem cunoscut acest lucru.
Şi dacă nu vorbesc limba olandeză?
PMW se poate folosi de interpreţi de limba română. Şi aceşti interpreţi
au un secret profesional.
Eu lucrez de un timp într-un club dar prietenul meu îmi reţine banii.
Mă îndoiesc de viitorul meu împreună cu el. Impreună cu PMW voi
stabili ceea ce vreau să fac.
Cum pot lua legătura cu PMW?
Doreşti informaţii suplimentare cu privire la ceea ce oferă PMW? Atunci
sună între 13:00 şi 17:00 la: (010) 221 17 15. Poţi trimite de asemenea şi un
e-mail: pmw@stichtinghumanitas.nl. Pe lângă toate acestea avem şi un
site: www.humanitaspmw.org. Ne poţi găsi în clădirea Humanitas în str.
Pieter de Hoochweg 110. De la staţia de metrou Coolhaven traversează
podul.
* Transgender/transsexual:
Trangender/transsexual este o persoană care are un sentiment de disconfort sau de confuzie ca
urmare a faptului că identitatea sexului (sentmentul de bărbat sau femeie) nu corespunde cu
sexul fizic.

