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Co się stanie, jeśli nie uzyskam ostatecznej decyzji od rządu
Wielkiej Brytanii?
• Zależnie od okoliczności, możesz zostać skierowany/a do odpowiedniego organu
ścigania – właściwej jednostki policyjnej lub Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
• Jeśli nie masz obywatelstwa Wielkiej Brytanii lub Unii Europejskiej, a nie istnieją
żadne inne okoliczności uprawniające Cię do zamieszkiwania w Wielkiej Brytanii,
zostanie Ci zaoferowana pomoc w dobrowolnym powrocie do kraju swojego
pochodzenia.

Co się stanie, jeśli odrzucę pomoc teraz, ale później dojdę do
wniosku, że potrzebuję wsparcia lub dodatkowych informacji?
Możesz się sam(-a) zgłosić do Beacon, dzwoniąc pod numer
tel. 03000 11 55 55 (opcja 3). W witrynie internetowej tej
organizacji (www.hertfordshirebeacon.org) znajdziesz
przydatne informacje o radzeniu sobie ze skutkami wyzysku
i o procedurach wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych.
Zawiera ona także szczegółowe informacje o innych lokalnych
organach w Hertfordhire, które mogą Ci zaoferować wsparcie
psychiczne i praktyczne.
Możesz dokonać samodzielnego zgłoszenia przez całodobową
Krajową infolinię ds. współczesnego niewolnictwa,
tel. 08000 121 700, która może zapewnić natychmiastową
poradę w ponad 200 językach. Ta infolinia jest prowadzona
przez organizację charytatywną Unseen, która zapewnia
niezależność, specjalistyczną pomoc i poufność. Tak jak
w przypadku Beacon, możesz tam otrzymać wsparcie,
dzwoniąc na infolinię, bez konieczności kontaktu z policją czy
rządem Wielkiej Brytanii.

INSTRUCTION TO PROFESSIONALS & NGOs: Please ensure that the individual
presenting can read and has the mental capacity to give informed consent to the
National Referral Mechanism (NRM). Refer to the victim referral pathways for further
information. This flyer should only be taken home by the individual presenting if they
are residing in a safe location. If not, you are potentially putting them at risk.
HERTFORDSHIRE
Modern Slavery Partnership

Wsparcie dostępne dla poddawanych
wyzyskowi osób dorosłych w Wielkiej Brytanii:
Broszurka pomocnicza NRM

Czy ktoś może mi pomóc?
Jeśli okaże się, że byłeś/aś ofiarą wyzysku w Wielkiej Brytanii,
będziesz mieć prawo do otrzymania niezależnej psychicznej,
medycznej i praktycznej pomocy od rządu Wielkiej Brytanii.
To wsparcie może być zapewniane na kilka sposobów, w tym
między innymi przez:

z nalezienie
bezpiecznego
tymczasowego
zakwaterowania
 omaganie
p
w kwestiach związanych
z opieką medyczną
z apewnienie pomocy
w radzeniu sobie
z własną sytuacją

z apewnienie tłumacza,
który ułatwi komunikację
w języku angielskim
 chrona policyjna,
o
jeśli zgłosisz sytuację
dotyczącą wyzysku
 iezależne
n
porady prawne
opłaty na utrzymanie.
Symbol
The crown

The symbol is the crown and the word
GOV.UK together. The crown is always on the left
Online, on television and over graphics,
the crown and the word should be white,
but they can appear on any colour

Armia Zbawienia oferuje specjalistyczny program wsparcia,
mający na celu zapewnienie ochrony i opieki wszystkim
dorosłym ofiarom.
Jej poufna infolinia dla wnioskodawców jest dostępna
całodobowo przez siedem dni w tygodniu pod numerem
telefonu 0300 3038151. Aby uzyskać tam pomoc, musisz
wyrazić zgodę na wprowadzenie do Krajowego mechanizmu
ukierunkowanej pomocy (ang. National Referral Mechanism)
w punkcie ukierunkowanej pomocy.
Więcej informacji o wyzysku i dodatkowe zasoby można znaleźć w witrynie Partnerstwa Hertfordshire
dotyczącego Współczesnego Niewolnictwa (ang. Hertfordshire Modern Slavery Partnership):
www.stopexploitationherts.org.uk/victims-and-families/victims-and-families.aspx.
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Oficjalny system wsparcia rządu Wielkiej
Brytanii: Krajowy mechanizm ukierunkowanej
pomocy
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Rząd Wielkiej Brytanii stworzył system o nazwie Krajowy mechanizm
ukierunkowanej pomocy, który umożliwia zapewnianie wsparcia przez państwo.
Jeśli wyrazisz zgodę na rozpatrzenie swojego wniosku w tym systemie, zbadamy
Twój przypadek, a w przypadku potwierdzenia, że jesteś ofiarą wyzysku, zaoferujemy
Ci pomoc i ochronę ze strony rządu Wielkiej Brytanii.
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1. Czy muszę się kontaktować z rządem Wielkiej Brytanii lub
policją, jeśli chcę skończyć z wyzyskiem mojej osoby?
Nie, nie musisz. Jeśli nie chcesz się kontaktować z rządem Wielkiej Brytanii lub policją, masz do
wyboru lokalną służbę pomocy Beacon w Hertfordshire, która jest niezależna od rządu i policji.
Możesz otrzymać wsparcie od Beacon bez konieczności współpracy z policją lub rządem. Twoje
dane będą traktowane jako poufne.

Zostanie Ci przyznany specjalnie
przeszkolony opiekun, który:

Jakie wsparcie
mogę otrzymać
od Beacon?

• zapewni Ci wsparcie w okresie naprawczym
dzięki zindywidualizowanemu planowi wsparcia

W ciągu 45 dni roboczych od otrzymania wniosku rząd zadecyduje, czy istnieją
uzasadnione dowody, że byłeś/aś wyzyskiwany/a, za granicą lub w Wielkiej Brytanii.
W tym 45-dniowym okresie będziesz mógł/mogła zadecydować o swoich kolejnych
krokach, równocześnie oczekując na ostateczne potwierdzenie przyznania Ci
statusu osoby wyzyskiwanej. Po otrzymaniu ostatecznego potwierdzenia otrzymasz
dodatkowych 45 dni, co oznacza łącznie 90-dniowy okres rozpatrywania
i rozwiązywania problemu.

• będzie Twoim rzecznikiem
• skieruje Cię do partnerów o specjalistycznych
umiejętnościach i wiedzy, którzy mogą Ci lepiej pomóc
(jeśli wyrazisz na to zgodę).

Pomoc może obejmować:
• wsparcie psychiczne i praktyczne
• rzecznictwo
• dostęp do sprawiedliwości naprawczej i wzmocnienie celu
(Beacon dokładniej objaśni Ci ten rodzaj wsparcia)
• wsparcie zapewniające Ci osobiste bezpieczeństwo
Jeśli nie wyrazisz zgody na wsparcie z Beacon, pamiętaj, że ten serwis jest zawsze
otwarty dla Ciebie i możesz sie samodzielnie do niego skierować przez witrynę
(www.hertfordshirebeacon.org).

2. Co się stanie, jeśli zdecyduję się na kontakt z policją?
• W Hertfordshire jest specjalna jednostka
policji, która zajmuje się wyłącznie
wyzyskiem osób w tym obszarze.

• Zostanie Ci zaoferowana ochrona przed
wszelkimi osobami, które mogłyby Cię
skrzywdzić.

• Dysponuje ona znacznym doświadczeniem
w pracy z takimi osobami jak Ty.

• Policja rozpocznie dochodzenie.

• Policjanci porozmawiają z Tobą o tym, co
się wydarzyło.
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3. Co się stanie, jeśli zdecyduję się na zgłoszenie swojego
przypadku rządowi Wielkiej Brytanii za pomocą Krajowego
mechanizmu ukierunkowanej pomocy?

• Będziesz informowany/a o postępach tego
dochodzenia.

Jeśli skierowanie zakończy się powodzeniem, to:
otrzymasz bezpieczne
zakwaterowanie w
chronionym i, opłacanym
przez rząd domu,
jeśli będzie to potrzebne.

zostanie Ci przyznany co
najmniej 45-dniowy okres
na przeanalizowanie
i naprawę sytuacji.

Jeśli zostanie to potwierdzone, to może Ci przysługiwać:
• urlop okolicznościowy, umożliwiający Ci
pozostanie w Wielkiej Brytanii przez rok,
jeśli w pełni współpracujesz
w jakimkolwiek śledztwie policyjnym
i wynikającym z niego procesie ścigania.
Ten okres urlopu okolicznościowego może
być wydłużony w razie potrzeby.
• Przyznanie urlopu okolicznościowego
na pozostanie w Wielkiej Brytanii będzie
uzależnione od Twojej osobistej sytuacji.

• Pomoc i wsparcie finansowe w powrocie
do domu, jeśli nie chcesz pozostawać w
Wielkiej Brytanii.
• Wsparcie od lokalnej ambasady i wszelkich
właściwych organizacji pozarządowych.

