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hTu gyveni Belgijoje, neturi Belgijos pilietybės ir atsidūrei tokioje 
situacijoje :

Tavo dabartinė padetis neatitinka tos, kokią Tau žadėjo. »

Esi verčiama/-as daryti tai, ko nenori. »

Tavo atlyginimas mažesnis nei buvo žadėta arba Tau už darbą beveik visai  »
nemokama.
Tave čionai atvežę žmonės arba jų tinklo atstovai Tave verčia dirbti, kad  »
padengtumei kelionės išlaidas.
Tau arba Tavo šeimai yra grasinama, ir/arba Tu esi nukentėjusi/-ęs nuo  »
prievartos.
Iš Tavęs atėmė dokumentus arba paėmė juos saugoti. »

Didelę laiko dalį Tave laiko uždarę. Tu esi visiškai izoliuota nuo išorinio  »
pasaulio.
Tu atsidūrei Belgijoje po ilgos kelionės, už kurią turėjai susimokėti didelę  »
sumą, ir taip pat prieš Tave buvo panaudota prievarta arba Tavo gyvybei 
grėsė pavojus.

Jei pageidausi, mes padėsime Tau susirišti su centru, kuris suteikia prieglobstį 
ir pagalbą prekybos žmonėmis aukoms, arba pati/pats kreipkis į šį centrą.

Nedelsdama/-as kreipkis į žemiau nurodytus centrus ir pasiteirauk 
informacijos apie jų teikiamą pagalbą bei specifines pripažinimo 
nukentėjusiąja/-iuoju nuo prekybos žmonėmis sąlygas.

PAG-ASA :  02/511.64.64 – Brussel/Bruxelles – info@pag-asa.be
PAYOKE :  03/201.16.90 – Anvers/Antwerpen – admin@payoke.be
SÜRYA :  04/232.40.30 – Liège/Luik – info@asblsurya.be

Kokia pagalba teikiama Prieglobsčio centre?

Centre Tau suteiks :
saugų prieglobstį ; »

paramą bei įvairiopą pagalbą   »
(medicininę, socialinę, psichologinę, juridinę).

Taip pat Centre Tau bus išaiškintos legalaus apsigyvenimo Belgijoje sąlygos. 
Viena iš tokių sąlygų yra svarbios informacijos apie Tave išnaudojusius 
asmenis suteikimas policijai.

Jei pageidausi, Tau bus skirtas laikas apsispręsti prieš sutinkant būti 
priimtai/-am į Prieglobsčio centrą.

Pagalba teikiama 24 valandas per parą.
Anonimiškumas garantuojamas.

 

Cellebroersstraat, 16, 
Rue des Alexiens
1000 Brussel/Bruxelles

 02/511.64.64
 02/511.58.68

info@pag-asa.be  

Leguit 4
2000 Antwerpen

 03/201.16.90
 03/233.23.24

admin@payoke.be 

Rue Rouveroy, 2
4000 Liège

 04/232.40.30
 04/232.40.39

info@asblsurya.be


