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“DN0” – CREŞTEREA ACCESULUI LA SERVICII SOCIO-MEDICALE AL FEMEILOR CARE PRACTICĂ
SEXUL COMERCIAL STRADAL ŞI A IMPLICĂRII ACESTORA ÎN PROMOVAREA DREPTURILOR LOR
Persoanele care practică sexul comercial (prostituție) au acces limitat la servicii, ceea ce determină o
serie complexă de riscuri, atât în sferele medicală, economică, socială, dar mai ales în cea a respectării
drepturilor omului. Femeile care practică sexul comercial se confruntă cu stigmatizare şi discriminare,
condiţii nesigure de lucru, prevalenţa HIV şi a altor infecţii cu transmitere sexuală, dar şi cu o multitudine
de forme de violenţă - de la violenţă structurală şi instituţională, până la violenţă fizică şi interpersonală.
Prin proiectul „DN0”, Asociația Carusel a reușit să îmbunătățească accesul la servicii socio-medicale
pentru 400 de femei care practică sexul comercial stradal în București și pe drumurile naționale din nouă
județe.
Astfel, de-a lungul implementării proiectului, în perioada februarie 2016 – iulie 2017, echipa de teren a
oferit următoarele servicii:
 sesiuni de informare, educare şi consiliere despre prevenirea, transmiterea, tratamentul infecțiilor
cu transmitere sexuală, accesarea serviciilor sociale și medicale disponibile, reducerea riscurilor
asociate practicării sexului comercial (folosirea corectă a prezervativului, abilități de negociere,
cadrul legislativ, drepturile și obligațiile în relația cu reprezentanții forțelor de ordine etc.);
 distribuire de materiale: prezervative, teste de sarcină, lubrifianți;
 asistenţă medicală primară: realizarea de teste rapide HIV, VHC, VHB, sifilis, evaluarea stării de
sănătate, diagnosticare și prescriere tratament medicamentos și/ sau microchirugie, referire către
servicii medicale disponibile, consiliere pre- și post-testare;
 asistenţă socială: referiri, acompanieri, evaluarea nevoilor socio-economice și realizarea unor
planuri de intervenție împreună cu beneficiarele proiectului pentru obținerea actelor de identitate,
a asigurării de sănătate, îmbunătățirea condițiilor de locuire, înscrierea copiilor beneficiarelor în
sistemul de învățământ, sprijin financiar pentru accesarea serviciilor medicale.
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În vederea implicării femeilor care practică sexul comercial în promovarea drepturilor lor, în cadrul
proiectului s-au organizat mai multe intâlniri cu acestea. O reprezentantă a beneficiarelor a participat la
întâlniri cu reprezentanți ai instituțiilor publice (Ministerul Muncii, Consiliul Național pentru Combaterea
Discriminării, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială).
Nu în ultimul rând, proiectul „DN0” a inclus și realizarea unei cercetări exploratorii, pe un eșantion de 34
de persoane din rândul beneficiarelor. Cercetarea „Femei care practică sexul comercial. Rețele sociale
și acces la servicii publice” și-a propus:
 evaluarea accesului lucrătoarelor sexuale din România la servicii publice, vulnerabilitatea la abuz
din partea autorităților sau a clienților și capacitatea acestora de supraviețuire;
 o mai bună înțelegere a situației marginalizării beneficiarilor și inițierea unor acțiuni de advocacy
sau de intervenție din partea unor structuri ale societății civile.
Proiectul „DN0” a avut o durată de 18 luni, o valoare totală de 83.334 CHF şi a fost co-finanţat printr-un
grant din partea Elveţiei prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru Uniunea Europeană extinsă.
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