Bývaš v Belgicku, nemáš belgické občianstvo a nachádzaš sa v niektorej z
nasledujúcich situácií :

Ako ti môže azylové centrum pomôcť ?

»» Ocitol (ocitla) si sa v situácií, ktorá je iná, než akú ti sľubovali.

»» bezpečné ubytovanie

»» Si nútený (nútená) robiť veci, ktoré nechceš robiť.

»» vypočutie a pomoc na rôznych úrovniach (lekársku, sociálnu,
psychologickú, právnu).

»» Tvoja mzda je oveľa nižšia, ako ti sľubovali, alebo nie si vôbec či len veľmi
málo platený (platená) za prácu, ktorú vykonávaš.
»» Si povinný (povinná) prostredníctvom alebo na požiadanie siete, ktorá ťa
priviedla do Belgicka, odpracovať svoje cestovné náklady.
»» Ty alebo tvoja rodina ste ohrozovaní alebo vystavovaní násiliu.
»» Tvoje dokumenty ti boli zhabané a doteraz ti ich nikto nevrátil.
»» Väčšinu času si v uzavretom priestore a žiješ úplne izolovaný (izolovaná)
od vonkajšieho sveta.
»» Prišiel (prišla) si do Belgicka po dlhej ceste, za ktorú si musel(a) zaplatiť
veľkú sumu peňazí, a bol(a) si vystavený (vystavená) násiliu alebo bol tvoj
život ohrozený.

Toto centrum ti môže ponúknuť :

Toto centrum ti zároveň objasní podmienky, za ktorých budeš môcť zostať v
Belgicku legálne. Jednou z podmienok je poskytnúť polícii dôležité informácie
o osobách, ktoré ťa zneužívali.
Ak si budeš želať, po nástupe do azylového centra budeš mať v tejto súvislosti
k dispozícii určitý čas na rozmyslenie.

Služba pomoci je dostupná 24 hodín denne.
Diskrétnosť je zaručená.

Ak si želáš, môžeš byť skontaktovaný (skontaktovaná) alebo môžeš priamo
nadviazať kontakt s centrom špecializovaným na prijímanie a sprevádzanie
obetí obchodu s ľuďmi.
Neváhaj a spoj sa s jedným z týchto centier a dozvieš sa viac o pomoci, ktorá ti
môže byť poskytnutá, i o podrobných podmienkach špeciálneho postupu pre
obete obchodu s ľuďmi.

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