INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA
Conseguir um DST é gratis para todos, em todas
as clínicas de DST (independente se você tem um
cartão de saúde ou não).

SERVIÇOS QUE PRESTAMOS AOS
INDIVÍDUOS






Preservativos
(50 preservativos por €10)
Lube (em saquinhos ou frascos)
Teste rápido do SIDA
Aconselhamento gratuito
Informação e encaminhamentos para
serviços

“Ugly Mugs” é um fórum em-linha nacional para
os trabalhadores do sexo, para que possam
denunciar pessoas que representam algum
perigo para voce.

Informações Para
Profissionais Na
Industria Do Sexo
e pessoas afetadas pela
prostituição.

Henry Street Garda Station é a estação central da
policia em Limerick City. Eles querem ouvir de
você, se você já tiver sido vítima de um crime.

CONTATOS ÚTEIS:
Clínica de DST Grátis
(Nenagh, Ennis, Limerick)
0161 482382
theclinic@hse.ie

Nós também podemos fornecer apoio pessoal.
Isto significa que você pode acessar os nossos
trabalhadores de apoio designados, e pedir
informações ou suporte sobre qualquer assunto.
Podemos ser contactados por e-mail, telefone ou
nos visitando em nosso Projeto.
Entre outras coisas, nós podemos ajudar com:

Exame DST

Saúde sexual

Habitação

Segurança

Recuperação

Denunciar um Crime
Você não precisa escolher sair do trabalho
sexual, usufruir aos nossos serviços.

X

Ugly Mugs Scheme
www.uglymugs.ie
Henry Street Garda Station
061 212400
Redwood Place,
18 Davis Street,
Limerick
061 314354

Homens, Mulheres e Transexuais,
Escort,
Prostitutas
(Que trabalham nas ruas),
e outras pessoas que vendem sexo

QUEM SOMOS?
Uma das primeiras perguntas que você possa ter
sobre o projeto é "como vou ser tratado quando
entrar em contato com eles?"

LIDERANÇA NA COMUNIDADE
Uma das dificuldades que enfrentam os
trabalhadores sexuais na Irlanda, é o isolamento
inerente à natureza do trabalho.

Estamos trabalhando com os trabalhadores do
sexo, desde que começamos com Limerick AIDS
Alliance em 1989. O nosso ETHOS é respeitar. Nós
respeitamos seu direito de decidir o que quer fazer
com o seu próprio corpo.
Tratamos de reduzir os danos e promover a saúde
e o desenvolvimento comunitário com programas
de caridade, regido por um Conselho voluntário de
pessoas interessadas e experientes. Cada membro
da nossa equipe, acredita firmemente no ETHOS
do nosso projeto; tratar as pessoas com respeito.
Temos experiência com profissionais do sexo,
entendemos a natureza do trabalho sexual, em
todas as suas formas, aceitamos novos membros
para a nossa comunidade com agrado.
Nós não julgamos, mantemos a sua
confidencialidade, e aceitamos qualquer nome que
nos deseja dar.
Vamos supor que você esteja bem e feliz, a menos
que você nos diga o contrário.

Nossa visão é a de criar um
ambiente em que o
bem-estar mental, emocional,
físico e social , que todo mundo
seja promovido e direitos sexuais
sejam respeitados,
protegidos e cumpridos.

IMPACTO NAS RUAS
Em parceria com Doras Luimní, somos parte de
uma equipa de pessoas que vão para as ruas da
cidade de Limerick a cada semana, para entrar
em contato com os trabalhadores da rua.
Nós circulamos (tambem quando está mau
tempo) por uma hora, todas as quintas-feiras
pela noite em equipes de duas pessoas.

Sempre usamos placas de alta visibilidade no
braço, e carregamos cartões de identificação, de
modo a que você possa ver o nosso ID, se os
nossos rostos forem desconhecidos para você.

Os trabalhadores do sexo têm um conjunto de
habilidades inata para lidar com os compradores,
a lei e as outras pessoas.
Estamos aqui para apoiar o empoderamento da
comunidade de trabalhadores sexuais de dentro.
Sabemos que os trabalhadores do sexo em geral
ajudam uns aos outros, e que às vezes pode levar
algum tempo para conhecer outros profissionais
do sexo, se você acabou de começar, ou está
trabalhando em uma nova cidade.
Se você gostaria de ter informação sobre qualquer
coisa, ou deseja iniciar-se ou participar em
qualquer campanha, podemos fornecer
informações que possam ajudá-lo.
O grupo da campanha dos direitos dos
trabalhadores do sexo na Irlanda chama-se Sex
Workers Alliance Irlanda.
www.sexworkersallianceireland.org

Nós oferecemos
preservativos
gratuitos e cartões
de informação, que
você pode ter em
caso se precisar de
apoio no futuro.
Se nos ver na rua,
pode nos chamar ou acenar através de uma
janela.
Nos vamos passar por você sem parar, se você
tem um potencial comprador.
Estamos sempre dispostos a parar e conversar e
descubrir como está fazendo, e como vai a sua
noite.
Nós podemos fornecê-lo com informações sobre
saúde sexual, bem como sobre questões
relacionadas com Imigração, tal como onde ir
para obter ajuda jurídica e apoio para tratar de
papéis.

