
P = prostituţie
Sfera prostituţiei îi caracteriză feţete şi realităţi de
vieţi foarte diferite.

Prostituţia se găseşte din strada, din cluburi sau
lupanare, din apartamente şi în plus din contextul
serviciilor sub escortă. 

Muncitoarele cu sexul că întalnim sunt pe majoritate
femei şi exercitau meseria lor din circumstanţe
diverse, plecănd de independenţă şi suveranitate
până o sărăcie masiva şi dependenţă totală.
Totuşi, toate femeii în legatură au în comun de a-şi
găsi marginalizate, stigmatizate şi discriminate din
cauza slujbelelor. 

P.I.N.K. propune un sprijin individual tuturor femeilor
care lucrează din prostituţia sau care au lucrat din
domeniul la un moment dat din viaţa lor. Consilierea
potrivită se bazează pe volontariatul din partea
femeia. 

I = integrare 
Noţiunea de integrării se poate întâlni sub diferite
niveluri din cadrul nostru de munca cu femeii vizate.

Pe de o parte lucrăm cu măsuri potrivite şi caracteris-
tice, propice pentru femeii care îşi doresc o reconver-
siune profesională în scopul de a facilita integrării lor pe
piaţa muncii aşa-zice obişnuite.  

Pe de altă parte este vorbă de un sprijin legat de
integraţia socială şi globală a femeilor orientate. Aici
trebuie să luam în consideraţie aspectul economic al
prostituţiei pentru Germania pentru că ar putea raporta
aproximativ 2 miliarde de euros în fiecare an. Totuşi,

femeile prostituate sunt marginalizate şi nu au deloc
lobby-uri. Prin meseria lor, aceste femei sunt cel mai
des judecate ca persoane imorale.   

Prin urmare P.I.N.K. asigură munca de lobby şi de 
sensibilizare in societatea pentru ce priveşte aceste
probleme. Deci P.I.N.K. are scopul de a ameliora
recunoaşterea muncitoarelor cu sexul iar în felul acesta
de a crea şi posibilităţi de integrării sociale. La sfărşit,
permite ca femeile să aveau din nou încredere în ele. 

P.I.N.K. propune femeilor care lucrează ca prostituate
sau care au lucrat din domeniul nişte posibiliatăţi de
schimbare sau de evoluţie datorită măsurii potrivite şi
individualizate. 

N = Nou plecare
Muncitoarele cu sexul pot avea diferite motive ca să
căute o schimbare profesională. Depinde de situaţia lor
de viaţa şi la munca. Deseori ele doresc o ieşire imediată
a mediului prostituţii, uneori îşi doresc mai bine un
acompaniament pentru să desfăşure noi idei şi
perspective viitoare. 

P.I.N.K. lucră cu aceste femei asupra întăririi a resurse-
le lor şi compeţenţe. În plus, P.I.N.K. propune dispo-
zitivul « case management » fie global fie în parte şi <
« coaching-ul » profesionist. Concret, este vorba de a-le
ajuda să găsească un fel de a-şi califica pentru o altă
meseriă sau de-a dreptul pentru un alt fel de slujbă.

Pentru a acompania femeile înspre o mai mare autono-
miă trebuie mai întai să-le informe despre drepturile
lor, regulări şi posibilitatele a muncii independante şi
in fine să-le susţine din aceste demersuri.
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• Aveţi intrebrări privind sănătatia dumneavoastră?
• Pentru situaţia dumneavoastră de lucru?
• Aveţi nevoie de informaţtii cu privire la probleme

juridice?
• Vă însoţim cu plăcere la administrare publică locală

in situaţia care aveţi problem!
• Pentru viitor, pentru un nou inceput poate căutaţi

nou perspective?

Căutaţine şi vorbiţi cu noi!

Acompaniamentul individualizat
pentru „muncitoarele cu sexul”



P.I.N.K. acceptă mereu dorinţele ale femeii şi-î acompaniez
pe drumuri individuale.  

K = K/Cunoştinţe practice
Femeii care lucrează în domeniul protituţiei au cel mai des
cunoaşteri şi competenţe dobândite de-a lungul experienţa
lor de viaţă datorită meseria lor şi depasind dificultaţilor
întâmpinate în viaţa. 

Nu e rar, nu au conştienţa de competenţele lor propriu.
Îndeosebi când îşi doresc o ieşire a mediul prostitutii,
femeii manifestează în general puţin încredere în ele şi in
resursele proprii.  

P.I.N.K. caută să dea voie la resursele şi competenţele indi-
viduale femeilor.
Cu asta, aproprierea înspre cautarea a soluţii este întot-
deauna mobilizată cu ocazia consultărilor. Aceasta
apropriere permite să schimbe perspective viitoare asupra
resurselelor proprii. 

De aici este totuşi mereu important ca femeii să aibă
posibilitatea de a găsi şi dezvolta prin ele însele solutii.
Procedeul are efectul de a întări cunoştinţele practice lor
pentru ce priveşte organizărea viitorului.

P.I.N.K. pune la dispoziţia mai întâi experienţa propriu
necesar la călăuzire iar şi transmite cunoştinţa practică
pentru a facilita schimbarea a perspectivelelor însuşi cum
evocat mai sus.
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