Pobýváš v Belgii, nemáš belgickou národnost a nacházíš se v jedné z
následujících situací :

Co pro Tebe může záchytné centrum udělat?

»» Ocitl(a) ses v jiné situaci, než jaká Ti byla slibována.

»» bezpečné přístřeší

»» Jsi nucen(a) dělat věci, které dělat nechceš.

»» podporu a pomoc v různých oblastech
(lékařské, sociální, psychologické, v oblasti právního zastoupení)

»» Tvůj plat je o dost nižší než ten, který Ti byl nastíněn nebo dostáváš za
vykonanou práci zřídka zaplaceno. Popřípadě žádný plat nedostáváš.
»» Osoby, které Tě sem přivezly, Tě (přímo nebo prostřednictvím jiných
osob) nutí pracovat, abys splatil(a) výdaje za svou cestu sem.
»» Je Ti vyhrožováno nebo je vyhrožováno Tvé rodině. Stal(a) ses obětí násilí.
»» Odebrali Ti dokumenty a zadržují je.
»» Žiješ v izolaci od okolního světa. Většinou jsi uzamčen(a).
»» Dostal(a) ses do Belgie po dlouhé cestě, za kterou jsi musel(a) hodně
zaplatit. Stal(a) ses obětí násilí nebo byl Tvůj život nějakým způsobem v
ohrožení.

Centrum Ti může nabídnout :

V centru Ti také vysvětlí podmínky, za kterých můžeš v Belgii legálně
pobývat. Jednou z těchto podmínek je poskytnutí podstatných informací
policii o osobách, které Tě využívaly.
Po přijetí do takového centra, dostaneš (pokud si budeš přát) čas na
rozmyšlenou.

Pomocná linka je k dispozici 24 hodin po celý den
Diskrétnost je zaručena

Pokud si přeješ, může Ti být umožněn kontakt s centrem, které se specializuje
na zachycování a následnou podporu obětem obchodování s lidmi. Takové
centrum můžeš také sám (sama) kontaktovat.
Neváhej kontaktovat jedno z následujích center. Získáš informace ohledně
pomoci, kterou nabízejí a procesních podmínkách pro oběti obchodování s
lidmi.

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

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
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