


Vi s-a întîmplat Dumneavoastră sau cuiva din apropiere...
    Aţi fost impus de cineva să munciţi  contra voinţei,

    V-au luat actele personale,

    Nu-aţi fost plătit, 

    Aţi fost urmărit,

    Aţi fost maltratat,

    Aţi fost înşelat,

     Aţi fost ameninţat

CONTACTAŢI-NE.
NOI VĂ PUTEM AJUTA.
Propunem asistenţă socială şi alt ajutor, persoanelor 
tra�cate sau exploatate …

    asistenţă de criză(cazare temporară, asistenţă medicală şi psihologică, 
susţinere psihică, îmbrăcăminte necesară,alimente şi produse igienice)

    adăpost (cazare con�denţială, ajutor �nanciar, ajutor în întoarcerea pe 
piaţa muncii, însoţire la instituţii,petrecerea timpului liber)

    asistenţă socială (consiliere juridică,psihologică, socială, asistenţă
în negocierea cu diferite instituţii, intermedierea contactării altor 
organizaţii ajutătoare).

    consultaţii juridice

    traduceri

La Strada Republica Cehă,o.p.s.
prevenirea tra�cului de persoane, apărarea drepturilor
persoanelor tra�cate,  asistență persoanelor exploatate
în muncă, inclusiv exploatare sexuală.

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

Serviciile oferite sunt gratuite.

Fără consimţămăntul  Dumneavoastră,
informaţiile oferite nu sunt transmise
altor instituţii.  

Vi s-a întîmplat Dumneavoastră sau cuiva din apropiere ...
Ați fost impus de cineva să munciți contra voinței, 

V-au luat actele personale, 

N-ați fost plătit, 

Ați fost urmărit, 

Ați fost maltratat, 

Ați fost înșelat, 

Ați fost amenințat

CONTACTAȚI-NE.
NOI VĂ PUTEM AJUTA.
Propunem asistență socială și alt ajutor, persoanelor 
traficate sau exploatate …

asistență de criză (cazare temporară, asistență medicală și psihologică, 

susținere psihică, îmbrăcăminte necesară, alimente și produse igienice) 

adăpost (cazare confidențială, ajutor financiar, ajutor în întoarcerea pe 

piața de muncii, însoțire la instituții, petrecerea timpului liber) 

asistență socială (consiliere juridică, psihologică, socială, asistență

 în negocierea cu diferite instituții, intermedierea contactării altor 

organizații ajutătoare). 

consultații juridice 

traduceri

La Strada Republica Cehă, o.p.s.
prevenirea traficului de persoane, apărarea drepturilor
persoanelor traficate, asisitență persoanelor exploatate
în muncă, inclusiv exploatare sexuală

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

Serviciile oferite sunt gratuite.

Fără consimțămăntul Dumneavoastră, informațiile 
oferite nu sunt transmise altor instituții.


