


Случило ли се е на вас или на някои от Вашето обкръжение...  
  принуждавали са Ви да извършвате работа, която не сте искали, 

  отнели са ви документите, 

  не сте получавали пари за работата си, 

  контролирали са  Вашето движение, 

  причинявали са Ви болка или щети, 

  измамили са Ви, 

  заплашвали са Ви. 

ОБЪРНЕТЕ СЕ КЪМ НАС.
НИЕ МОЖЕМ ДА ВИ ПОМОГНЕМ. 
Предлагаме социални услуги и друга помощ на 
постра дали от трафика на хора и на експлоатирани лица... 

   кризисна помощ (краткосрочно настаняване, здравни и 
психологични грижи, психическа подкрепа, основни дрехи, ядене
и хигиенични средства) 

   домове за убежище (тайно настаняване, финансова помощ,  
развлекателни дейности, образователни дейности, помощ при 
завръщане на пазара на труда, съпровождане)  

   социални консултации (консултации в социалната, правната
и пcихологичната област, асистенция при преговорите
с институции, посредничество на контакти на други
помагащи организации) 

   правни консултации 

   превеждане 

Случило ли се е на Bас или на някои от Вашето обкръжение ... 
принуждавали са Ви да извършвате работа, която не сте искали, 

отнели са Bи документите, 

не сте получавали пари за работата си, 

контролирали са  Вашето движение, 

причинявали са Ви болка или щети, 

измамили са Ви, 

заплашвали са Ви. 

ОБЪРНЕТЕ СЕ КЪМ НАС. 
НИЕ МОЖЕМ ДА ВИ ПОМОГНЕМ.
Предлагаме социални услуги и друга помощ на 
пострадали от трафика на хора и на експлоатирани 
лица ...

Ла Страда Чешка република о.п.с.
превенция на трафика на хора, защита на правата 
на пострадали от трафика на хора, помощ на лица, 
експлоатирани на работа, включително проституция 
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НАШИТЕ УСЛУГИ СА БЕЗПЛАТНИ.

БЕЗ ВАШЕТО СЪГЛАСИЕ НЕ ПРЕДАВАМЕ 
ПО-НАТАТЪК ИНФОРМАЦИИ, КОИТО НИ 
СЪОБЩАВАТЕ. 

кризисна помощ (краткосрочно настаняване, здравни и 
психологични грижи, психическа подкрепа, основни дрехи, 
ядене и хигиенични средства) 

домове за убежище (тайно настаняване, финансова помощ,  
развлекателни дейности, образователни дейности, помощ при 
завръщане на пазара на труда, съпровождане)  

социални консултации (консултации в социалната, правната 
и пcихологичната област, асистенция при преговорите 
с институции, посредничество на контакти на други помагащи 
организации)
правни консултации 

превеждане

Ла Страда Чешка република о.п.с.  
превенция на трафика на хора, защита на правата 
на пострадали от трафика на хора, помощ на лица, 
експлоатирани на работа, включително проституция  
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НАШИТЕ УСЛУГИ СА БЕЗПЛАТНИ.

БЕЗ ВАШЕТО СЪГЛАСИЕ НЕ ПРЕДАВАМЕ
ПО-НАТАТЪК ИНФОРМАЦИИ, КОИТО НИ 
СЪОБЩАВАТЕ.   


