Пребиваваш в Белгия, нямаш белгийско гражданство и се намираш
в една от следните ситуации :

Какво може да направи един такъв център за теб?

»» Намираш се в една по-различна ситуация от тази, която ти беше
обещана;

»» сигурно убежище;

»» Принуден си да правиш неща, които не би искал да правиш;
»» Заплатата ти е много по-ниска от тази, която ти беше обещана; или
не ти плащат, или едва ли ти плащат за работата , която правиш;
»» Хората , които те доведоха тук, те принуждават да работиш за да си
платиш пътуването;
»» Ти , или твоето семейство сте заплашвани, и/ или си жертва на
насилие;
»» Документите ти са взети, или не ги получаваш обратно;
»» Повечето пъти те затварят.Живееш напълно изолиран/а от външния
свят;
»» Озова се в Белгия след дълго пъуване, за което трябваше да платиш
много пари и също си жертва на насилие, или животът ти е в
опасност;

Такъв център може да ти помогне с :
»» подкрепа и съдействие в различни области / медицинска, социална,
психологическа и юридическа помощ/;
Този център също така ще ти обясни условията , за да можеш легално
да пребиваваш в Белгия. Едно от тези условия е да дадеш на полицията
полезна информация за хората, които са те експлоатирали.
Ако предпочиташ, за тази цел получаваш време за размисъл след като
центърът те е подслонил.

Помощната служба е достъпна 24 часа.
Дискретността е гарантирана.

Ако предпочиташ, можеш да се свържеш със специализиран център за
защита и подпомагане на жертвите на трафик на хора.
Не се колебай да се свържеш с един от следните центрове, за да получиш
повече информация относно помощта, която могат да ти предложат и
конкретните условия относно процедурата за жертвите на трафик на
хора.
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