Jeśli przebywasz w Belgii, nie masz obywatelstwa belgijskiego i
znajdujesz się w jednej z następujacych sytuacji :

Co ośrodek pomocy może dla Ciebie zrobić?

»» znajdujesz się w sytuacji innej niż obiecywano,

»» pomóc Ci znaleźć bezpieczne schronienie;

»» jesteś zmuszany do robienia rzeczy, których nie chcesz,

»» udzielić wsparcia i pomocy
(medycznej, socjalnej, psychologicznej, prawnej).

»» Twoja pensja jest o wiele niższa niż Ci przedstawiano wcześniej; nie
dostajesz wynagrodzenia lub zbyt małe za pracę, którą wykonujesz,
»» przez pośrednika, który Cię tutaj sprowadził lub na jego zlecenie jesteś
zmuszany do odpracowania kosztów podróży,
»» Ty lub Twoja rodzina otrzymujecie pogróżki i/lub jesteście ofiarą
przemocy,
»» zostały Ci zabrane lub schowane dokumenty,
»» najczęściej przebywasz w zamknięciu; żyjesz zupełnie odizolowany od
świata zewnętrznego,
»» dotarłeś do Belgii po długiej podróży, za którą musiałeś bardzo
dużo zapłacić; byłeś ofiarą przemocy lub Twojemu życiu groziło
niebezpieczeństwo.

Ośrodek może :

W ośrodku dowiesz się, jakie warunki trzeba spełnić, aby móc legalnie
pracować w Belgii. Jednym z takich warunków jest przekazanie policji
informacji o osobie, która Cię wykorzystała.
Będąc pod opieką ośrodka możesz zastanowić się nad podjęciem decyzji.

Ośrodek pomocy jest czynny całą dobę.
Dyskrecja zapewniona.

Jeśli chcesz, możesz poprosić o kontakt lub go sam nawiązać z ośrodkiem,
który się specjalizuje w przyjmowaniu ofiar handlu ludźmi i opieką nad nimi.
Nie wahaj się nawiązać kontaktu z jednym z poniższych ośrodków w
celu uzyskania informacji na temat pomocy, którą mogą Ci zaoferować i
szczególnych warunków postępowania w przypadku ofiar handlu ludźmi.

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