Načo je tento leták?
Cieľom letáku je sprostredkovať pomoc a
poradenstvo ľuďom, ktorí si myslia, že sa
mohli stať obeťou obchodovania s ľuďmi.

Čo je obchodovanie s ľuďmi?

Národný referenčný rámec bol
vytvorený s cieľom identifikovať ľudí,
ktorí sa stali predmetom obchodovania
s ľuďmi a sprostredkovať im prístup k
organizáciam, ktoré im dokážu poskytnúť
pomoc a podporu.

Je to závažný zločin. Človek sa stáva
predmetom obchodovania s ľuďmi, ak je
privedený do, alebo premiestňovaný po
krajine inými ľuďmi, ktorí sa mu vyhrážajú,
ubližujú mu, ohrozujú ho, alebo ho nútia
vykonávať prácu, ktorú nechce.

Ľudia, ktorí sú identifikovaní ako obete
obchodovania s ľuďmi, majú nárok
na 45–dňovú lehotu na zotavenie a
premyslenie, ktorej súčasťou je podpora
týmito organizáciami:

Ak ste identifikovaný ako obeť
obchodovania s ľuďmi, máte právo
na:

• Tara a Migrant Help (Pomoc migrantom)
Škótsko

• pomoc a ochranu od britskej vlády v rámci
tzv. “národneho referenčného rámca”.
Všetka podpora je dôverná.
• Podporu, ak sa rozhodnete hovoriť s
políciou.

• The Salvation Army (Armáda Spásy)
Anglicko a Wales

• Migrant Help (Pomoc migrantom)
Severné Írsko a Škótsko

Máte svoje práva
Môžete sa cítiť i bezmocne, osamotene a v
ohrození. Pomoc je však dostupná a máte
nárok na:
• nezávislú lekársku, praktickú a
emocionálnu podporu, ktorá môže zahŕňať:

- lekársku liečbu
- niekoho, kto Vám pomôže vysporiadať sa
s tým, čo sa Vám udialo
- tlmočníka
• ochranu, lebo obchodovanie s ľuďmi je
zločin, a ak sa sa rozhodnete hovoriť s
políciou, tá ma povinnosť konať
• nezávislú právnu pomoc.
Od svojho právnika alebo Citizen´s Advice
Bureau môžete získať poradenstvo
ohľadom náhrady škody, o ktorú môžete
žiadať.
Občania krajín mimo EU/EEA nemôžu
byť vyhostení z Veľkej Británie počas
lehoty na zotavenie a premyslenie.
Ak ste boli identifikovaný ako obeť
obchodu s ľuďmi, môžete spĺňať
podmienky na udelenie prechodného
pobytu vo Veľkej Británii.
Ak nie ste občanom Veľkej Británie, alebo
EU/EEA a nemáte právo na pobyt, bude
Vám poskytnutá pomoc s návratom do
Vašej krajiny, ak je to bezpečné.

- prechodné, bezpečné ubytovanie

 0300 303 8151

The Salvation Army (Armáda Spásy)

 0300 303 8151

Čo sa stane, ak sa rozhodnete
povedať polícii, čo sa udialo?
Polícia:
• sa s Vami porozpráva o tom, čo sa stalo
• ponúkne Vám ochranu pred tými, ktorí Vám
ublížili
• začne prípad prešetrovať
• bude Vás informovať o priebehu a stave
veci.

Pre pomoc a podporu kontaktujte:
Anglicko a Wales
The Salvation Army (Armáda Spásy) Human
Trafficking Helpline
 0300 3038151
Severné Írsko a Škótsko
Migrant Help (Pomoc migrantom)
 07766 668781
Škótsko:
TARA
 0141 276 7724
Polícia:
 999

Pomoc pre dospelé
obete obchodovania
s ľuďmi
Vaše práva, ak ste sa stali
predmetom obchodu s ľuďmi
vo Veľkej Británii

Pre pomoc a podporu kontaktujte:
The Salvation Army (Armáda Spásy)
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