ŢINE MINTE, ÎNTOTDEAUNA TE
PUTEM AJUTA:
Centrul Naţional de Intervenţie şi
Consultanţă pentru Victimele
Traficului de Persoane
(KCIK) Varşovia, tel. 22 628 01 20,
e-mail: info@kcik.pl
La Strada Fondul împotriva Traficului
de Persoane şi Sclaviei,
Varşovia, tel. 22 628 99 99
Asociaţia Po MOC [Ajutor pentru
PUTERE] pentru Femei şi Copii „Sf.
Maria Imaculată”,
Katowice, tel. 32 255 38 69
Organizaţia Internaţională pentru
Migraţie (IOM)
Varşovia, tel. 22 538 91 03

Eşti cetăţean străin / cetăţeană străină.
Ai venit în Polonia şi te simţi
amenintaţ/ă (ţi-e teamă pentru viaţa ta)
pentru că cineva:
• ţi-a luat paşaportul, actul de
identitate;
• te bate, te ameninţă, te şantajează;
•

te pune să te prostituezi, să furi, să
cerşeşti, să lucrezi
în condiţii inumane
şi nu-ţi plăteşte banii ce ţi se cuvin.

Acest lucru înseamnă că poţi fi
victimă a traficului de persoane.

CERE AJUTOR!!!

ÎNTOTDEAUNA poţi găsi ajutor în
cadrul
CENTRULUI NAŢIONAL DE
INTERVENŢIE ŞI CONSULTANŢĂ
PENTRU VICTIMELE TRAFICULUI DE
PERSOANE (KCIK)

Centrul asigură:
• contactul prin telefon 24 de ore pe
zi (linie de asistenţă telefonică 24h)
• nevoile de bază – masă, cazare,
îmbrăcăminte, încălţăminte,
produse de igienă personală
• cazare în condiţii de siguranţă
• asistenţă psihologică
• consultanţă juridică
• ajutorul unui traducător
• asistenţă medicală
SUNĂ LA:

+48 22 628 01 20

Şi dacă te hotăreşti să contactezi
organele de aplicare a legii şi vei fi
recunoscut/ă drept VICTIMĂ A
TRAFICULUI DE PERSOANE, vei avea
şi dreptul la:
• participarea la Programul de
Sprijin
şi de protecţie a
victimelor/martorilor traficului de
persoane;
• beneficii sociale;
• şedere legală pe teritoriul
Poloniei;
• întoarcere în condiţii de siguranţă
– dacă te hotăreşti să te întorci în
ţară.
Este suficient să te prezinţi la Poliţie sau
la Poliţia de Frontieră, să povesteşti
despre situaţia ta şi să rupi legătura cu
infractorii.

Opracowano w ramach realizacji Krajowego Planu Działań przeciwko Handlowi Ludźmi na lata 2013 - 2015

