


Сталося вам або комусь з вашого оточення… 
  примушували вас до роботи, яку ви не хотіли робити,

  у вас відібрили документи,

  ви не отримували заробітну плату,

  контролювали ваше переміщування,

  кривдили вас,

  обманювали вас, 

  вам погрожували.

ЗВЕРНІТЬСЯ ДО НАС.
МИ МОЖЕМО ВАМ ДОПОМОГТИ. 
Пропонуємо соціальні служби та іншу допомогу жертвам 
торгівлі людьми та використовуваним людям… 

    кризова допомога (короткострокове проживання, медична та 
психологічна турбота, психична підтримка, необхідна одежа,
їжа та гігіенічні потреби)

    анонімні притулок (таємне проживання, матеріальна допомога, 
проводження вільного часу, доповнення освіти, допомога
у повернені на ринок працевлаштування, супроводження)

    соціальні консультації (консультації в  соціальній, юридичній та 
психологічній областях, асистування  при контактуваннях установ, 
надання інформації про інші допомагаючі організації)

    юридичні консультації

    переклади
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Ла Страда Чеська республіка, с.к.с.
попередження торгівлі людьми, захист прав
жертв торгівлі людьми, допомога особам
використовуванним на роботі в тому числі
в проституції
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НАШІ СЛУЖБИ БЕЗКОШТОВНІ.

БЕЗ ВАШОЇ ЗГОДИ МИ НЕ НАДА- ЄМО
НІКОМУ ІНФОРМАЦІЮ,
ЯКУ ВИ НАМ ПОВІДОМИЛИ.
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БЕЗ ВАШОЇ ЗГОДИ МИ НЕ НАДАЄМО НІКОМУ 
ІНФОРМАЦІЮ,ЯКУ ВИ НАМ ПОВІДОМИЛИ. 


