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HERTFORDSHIRE
Modern Slavery Partnership

Instruction to Professionals: Please check that the
individual presenting is able to read and do not let
them take this flyer home with them. If you do, you are
potentially putting them at risk.

Segítség kizsákmányolt felnőttek/idősebb gyerekek (16-18)
számára az Egyesült Királyságban: Tájékoztató szórólap
Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat.
Az Egyesült Királyságban, a következő körülmények között Ön kizsákmányoltnak
számít:
•

A munkájáért nagyon alacsony vagy semmilyen fizetést nem kap és kimagaslóan hosszú munkabeosztása
van

•

Valaki elveszi a pénzét

•

Kényszerítik Önt munkára vagy szexuális szolgáltatás nyújtására

•

Akarata ellenére fogságban tartják

•

Nem hagyhatja el lakhelyét/munkahelyét, figyelik Önt vagy nem rendelkezik szabad akarattal mozgásáról/
honlétéről

•

Az Egyesült Királyságba juttatták, hogy dolgozzon valakinek, aki most fenyegeti, megijeszti, bántja vagy arra
kényszeríti, hogy olyan munkát vagy más tevékenységet hajtson végre amelyeket Ön nem szeretne.

Jelölje be a négyzetet, ha a következő kérdésekre IGEN a válasza:
Veszélyben van?
B
 iztonságos az Ön számára ha beszél?
S
 züksége van segítségre?
S
 züksége van fordítóra vagy ügyvédre?

Az Egyesült Királyságban Ön kizsákmányoltnak számít, ha a következő kérdések
valamelyikére igennel válaszol. Kérjük, jelölje be azokat amelyek Önre vonatkoznak:
K
 ényszerítik, hogy kevés fizetésért vagy ingyen dolgozzon?
H
 a dolgozik, orabére kevesebb mint £7?
Több mint 48 órát dolgozik hetente?
K
 ényszerítik, hogy szexuális szolgáltatásokat nyújtson munka- vagy szabad idejében?
R
 endkívül koszos vagy elszegényedett életkörülmények között él?
For more information on human trafficking/modern slavery and additional resources, please consult the
Hertfordshire Modern Slavery Partnership website: www.stopexploitationherts.org.uk/professionals/professionals.aspx.
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(More questions overleaf)
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M
 ás irányítja Önt? (Ez lehet rokon, barát vagy élettárs)
E
 lvették Öntől személyazonossági okmányait, útlevelét vagy más értékes tulajdonát?
H
 a ma segítenék, lenne következménye az Ön vagy családja számára?
Aggódik, hogy valaki bántalmazhatja Önt vagy családját?
Vannak tartózásai? Tartózik valakinek pénzzel?
E
 lveszi valaki a pénzét?
M
 ás problémám van

Lehet, hogy fél, tehetlennek vagy egyedül érzi magát. A segítség
azonban rendelkezésre áll hisz joga van a szabad akarathoz.
Ha Ön kizsákmányolás áldozata az Egyesült Királyságban jogosul független,
érzelmi, orvosi vagy gyakorlati segítségre. Ezt a támogatást az Egyesült
Királyság kormánya ingyen biztosítja és a következő képpen teszi lehetővé
Önnek:
•

biztonságos ideiglenes szállás keresése Önnek

•

orvosi ellátás

•

egy olyan személy keresése aki segít Önnek megbírkozni helyzetével

•

tolmács/fordító biztosítása, aki segít kommunikálni

•

rendőri védelem

•

független jogi tanácsadás

•

megélhetési támogatás

Figyelem: lehetséges jogosultsági korlátozások fentállhatnak.
Munkavállalóként az Egyesült Királyságban jogosult:
1.

Minimum órabérre: £8.21 (25 év felett), £7.70 (21
és 24 év között), £6.15 (18 és 20 év között) és £4.35
(16 és 17 év között).

2. Maximum 48 óra munka hetente, beleértve a
túlórákat is.
3. Legalább 20 perc pihenési szünet egy
munkanapban, ha több mint 6 órát dolgozik
naponta.

4. Fizetett szabadságra, már az első munkanapjától
kezdve.
5. Munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági
információk, képzés, védőruházat és minden
szükséges helyettesítés.
6. Írott munkaszerződés, ha több mint 1 hónapig volt
alkalmazva.
7. Betegszabadsági fizetés, amit a
munkaszerződésben részleteznek.

For more information on human trafficking/modern slavery and additional resources, please consult the
Hertfordshire Modern Slavery Partnership website: www.stopexploitationherts.org.uk/professionals/professionals.aspx.
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