


Stalo se vám nebo někomu z vašeho okolí … 
    nutili vás k práci, kterou jste nechtěli dělat, 

    odebrali vám doklady, 

    nedostávali jste zaplaceno, 

    kontrolovali váš pohyb, 

    ubližovali vám, 

    podvedli vás, 

    vyhrožovali vám

OBRAŤTE SE NA NÁS.
MŮŽEME VÁM POMOCI.
Nabízíme sociální služby a další pomoc obchodovaným 
a vykořisťovaným osobám … 

    krizová pomoc (krátkodobé ubytování, lékařská a psychologická péče, 
psychická podpora, základní ošacení, strava a hygienické potřeby) 

    azylové domy (utajené ubytování, �nanční pomoc, volno-časové
aktivity, vzdělávací aktivity, pomoc při návratu na trh práce, doprovody) 

    sociální poradenství (konzultace v oblasti sociální, právní
a psychologické, asistence při jednání s institucemi,
zprostředkování kontaktů na další pomáhající organizace) 

    právní poradenství 

   tlumočení

La Strada Česká republika, o.p.s.
prevence obchodování s lidmi, hájení práv obchodovaných
osob, pomoc osobám vykořisťovaným v práci včetně prostituce

La Strada Česká republika
Info/SOS: 222 717 171
800 07 77 77 (bezplatná linka)
E-mail: pomoc@strada.cz
Web: www.strada.cz

Naše služby jsou bezplatné.

Bez vašeho vědomí nepředáváme informace,
které nám sdělujete dále.  
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