Kam skirtas šis lankstinukas?
Šis lankstinukas suteikia pagalbą ir patarimą
žmonėms, kurie mano, kad jie gali būti
prekybos žmonėmis aukos Jungtinėje
Karalystėje.

Kas yra prekyba žmonėmis?
Prekyba žmonėmis yra rimtas nusikaltimas.
Žmogumi yra prekiaujama, jeigu jį atveža į
šalį (arba transportuoja a šalies viduje) kiti
žmonės, kurie grąsina, įbaugina, sužaloja,
verčia juos dirbti ar ką kita atlikti prieš jų valią.

Valstybinis Perdavimo Mechanizmas
skirtas prekybos žmonėmis aukų
identifikavimui ir jų nukreipimui į
organizacijas, kurios suteiks Jums
pagalbą ir paramą. Žmonės, kurie yra
identifikuoti kaip prekybos žmonėmis
aukos, turi teisę į taip vadinamą atsigavimo
ir apsvarstymo laikotarpį. Šis laikotarpis
trunka minimaliai 45 dienas. Priklausomai
nuo gyvenamosios vietos Jūs galite
kreiptis dėl paramos į šias organizacijas:
• Gelbėjimo Armiją -Salvation Army
(Anglijoje ir Velse)
• Tarą ir Migrantų Pagalbą –Tara and
Migrant Help (Škotijoje)

Jeigu Jus identifikuoja kaip prekybos
žmonėmis auką, Jūs turite teisę į:
• Jungtinės Karalystės vyriausybės suteiktą
pagalbą ir apsaugą (ši pagalbos ir paramos
programa yra vadinama Valstybinis
Perdavimo Mechanizmas). Visa parama yra
suteikiama konfidencialiai.
• Paramą, jeigu nuspręsite kreiptis į policiją.

• Migrantų Pagalbą -Migrant Help
(Šiaurės Airijoje).

Jūs turite savo teises
Galbūt Jūs jaučiate baimę, bejėgiškumą ir
vienatvę. Bet atsiminkite, kad pagalba Jums
yra prieinama ir kad Jūs turite savo teises ir
pasirinkimus. Jūs turite teisę į:
• Nepriklausomą emocinę, sveikatos ir
praktinę pagalbą. Į praktinę paramą įeina:

- Pagalba dėl sveikatos priežiūros
- Žmogaus, padėsiančio Jums susidoroti
su Jūsų patirtimi, suteikimas
- Vertėjo, kad galėtumėte angiškai
bendrauti, suteikimas.
• Apsaugą, nes prekyba žmonėmis yra
nusikaltimas. Jeigu nuspręsite apie tai
pranešti policijai, policija privalo reaguoti
• Nepriklausomą teisinę konsultaciją.
Piliečių Patarimų Biuras ar Jūsų juridinis
patarėjas Jums patars dėl galimos
kompensacijos. Jeigu turite paramos
darbuotoją, jis Jums galės padėti gauti
patarimus dėl kompensacijos.
Ne Britanijos ar Ekonominės Bedrijos
piliečiai nebus pašalinti iš Jungtinės
Karalystės atsigavimo ir apsvarstymo
laikotarpio metu. Taip pat jeigu Jūs
esate identifikuojamas kaip prekybos
žmonėmis auka, Jūs galite gauti laikiną
rezidencijos leidimą.
Jeigu Jūs nesate Britanijos ar Europos
Ekonominės Bendrijos pilietis (ir neturite
teisės likti Jungtinėje Karalystėje), tada
Jums galės padėti grižti namo, jeigu
yra saugu.

- Laikino saugaus būsto suradimas

 0300 303 8151

Gelbėjimo Armiją

 0300 303 8151

Kas nutiks, jeigu nuspręsiu pasakyti
policijai apie savo patirtį?
• Policija pasikalbės su Jumis apie tai, kas
Jums nutiko
• Policija Jums pasiūlys apsaugą nuo tų
žmonių, kurie Jus nuskriaudė
• Policija pradės Jūsų bylos tyrimą
• Policija Jus informuos apie Jūsų bylos
tyrimą.

Dėl pagalbos ir paramos kreipkitės į:
Anglijoje ir Velse:
Gelbėjimo Armiją (Salvation Army)
 0300 3038151
Šiaures Airijoje ir Škotijoje:
Migrantų Pagalbą (Migrant Help)
 07766 668781
Škotijoje:
TARĄ (TARA)
 0141 276 7724
Policiją:
 999

Pagalba prekybos
žmonėmis
suaugusioms aukoms
Žinokite savo teises, jeigu
manote, jog Jumis buvo
prekiaujama išnaudojimui į
Jungtinę Karalystę

Dėl pagalbos ir paramos kreipkitės į:
Gelbėjimo Armiją (Salvation Army)
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