A Flora Dora Női Tanácsadó Szolgálat
A Flora Dora egy terepen működő, könnyen megközelíthető női tanácsadó szolgálat
prostituáltak számára.
Segíti a nőket az önbecsülésük fejlesztésében, és fontos részt vállal a nők élet- és
munkafeltételinek javításában, és az őket érő erőszak megakadályozásában.
A Flora Dora női tanácsadó szolgálat egy szociális szolgáltatás Zürich városában.
Az ügyfelek
A Flora Dora női tanácsadó szolgálat az utcai prostitúcióban dolgozó nők számára nyújt
szolgáltatást.
Busz, mint találkozópont
A Flora Dora busza a Sihlquain áll, mely egy türelmi zóna az utcai prostituáltak számára.
Igénybe vehető szolgáltatások:
- tartózkodási, pihenési lehetőséget
- információ és tanácsadás
- bizalomépítés lehetőségét, a hivatalokkal kapcsolatos félelmek leépítése
- egészségmegőrzés és orvosi fogadóóra
- tájékoztató veszélyes ügyfelekről
- krízisintervenció
Felkereső szociális munka
A Flora Dora munkatársai rendszeresen végeznek felkereső munkát az után. A szexmunkásokat a
munkahelyükön szólítják meg és ott ajánlanak fel nekik szolgáltatásokat. A munkatársaknak emiatt
nagyon jó a terepismerete és már hamar észlelik a trendbeli változásokat.
Tanácsadás és kísérés
Azok a nők, akik az utcai prositúcióban érintettek, nehéz szociális és egészségügyi helyzetben
vannak. A Flora Dora a nők tudatosságára hat, és bátorítja őket, hogy a meglévő erősségeiket és
képességeiket használják, hogy lehetőleg javítani tudjanak a helyzetükön. Személyre szabottan és
célzottan támogatják őket, pl. feljelentések, vagy folyamatban levő ügyek erőszakos ügyfelekkel
kapcsolatos ügyeik intézésében, lakáskeresésnél, vagy terhesség esetén.
Nyitvatartás
A busz szolgáltatásai elérhetőek hétfőtől szombatig 21.00 és 01.00 között.
A magyar partnerszervezetekkel való együttműködés háttere
1996 óta a Flora Dora kliensei főleg magyar nők. Azóta vannak ők a Sihlquain többségben. Ezért,
hogy a Flora Dora a magyar nőknek speciális szolgáltatásokat tudjon biztosítani, a munkatársaknak
lehetővé tette a magyar nyelv elsajátítását, tolmácsnőt, ill. kétnyelvű szociális munkást alkalmaz és
felvette a kapcsolatot magyar partnerszervezetekkel. A nőket mind Magyarországról, mind Svájcból
támogatják, emiatt különösen fontos az együttműködés. Ezzel a szociális munkát érintő
lehetőséggel is szeretné a Flora Dora magyar nők élethelyzetét hosszútávon javítani.
További
információk
a
szervezetről
itt
olvashatóak:
http://www.stadtzuerich.ch/content/sd/de/index/arbeitwohnendrogen/gassenpraesenz/aidspraevention/Angebot.html

