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Ce se petrece dacă nu primesc o decizie bazată pe
motive concludente din partea guvernului Regatului Unit?
• în funcție de circumstanțe, este posibil să fiți recomandat(ă) agenției corespunzătoare
de aplicare a legii - forțele de poliție relevante sau Ministerul de Interne.
• dacă nu sunteți cetățean britanic sau cetățean UE și nu există alte circumstanțe care
v-ar da dreptul de a locui în Regatul Unit, vi se va oferi asistență pentru a reveni în mod
voluntar în țara dvs. de origine.

Ce se petrece dacă refuz asistența acum, dar decid mai târziu
că doresc să primesc asistență sau mai multe informații?
Puteți trimite o autosesizare privind cazul dvs. la Beacon, la
numărul 03000 11 55 55 (opțiunea 3). Site-ul lor web
(www.hertfordshirebeacon.org) oferă informații utile cu privire
la tratarea efectelor exploatării și înțelegerea procesului de
justiție penală. De asemenea, acesta conține detalii despre
alte agenții locale din Hertfordshire, care vă pot oferi sprijin
emoțional și practic.

Puteți trimite o autosesizare privind cazul dvs. la linia
națională de asistență telefonică privind sclavia modernă,
la numărul 08000 121 700, unde beneficiați de consiliere
imediată în peste 200 de limbi. De această linie de asistență
se ocupă o organizație caritabilă, Unseen, iar aceasta este
independentă, specializată și serviciile sale sunt confidențiale.
La fel ca la Beacon, puteți primi asistență de la linia de
asistență, fără a trebui să implicați poliția sau guvernul
Regatului Unit.

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

Asistență disponibilă pentru adulții din Regatul Unit,
care sunt exploatați: broșura de asistență NRM

Poate cineva să mă ajute?
Dacă se constată că ați fost exploatat(ă) în Regatul Unit, aveți dreptul
de a beneficia de asistență independentă, emoțională, medicală și
practică din partea guvernului Regatului Unit. Această asistență
poate fi furnizată în câteva moduri diferite, inclusiv:

v i se va găsi cazare
temporară, sigură.
v eți fi ajutați cu
tratamentul medical.
v eți fi asistat(ă) de un
specialist pentru a face
față experienței dvs.
v i se va asigura un
interpret/traducător
pentru a vă ajuta să
comunicați în limba
engleză.

v eți beneficia de protecția
poliției, dacă le veți raporta
situația de exploatare a
persoanei dvs.
v eți beneficia de consiliere
juridică independentă.
v eți beneficia de salariu de
subzistență.

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

Armata Salvării oferă un program de asistență specializat
pentru protejarea și îngrijirea tuturor victimelor adulte.
Linia lor telefonică de asistență și recomandare 0300 3038151
este disponibilă 24 de ore pe zi, șapte zile pe săptămână.
Pentru a avea acces la asistența acestora, trebuie să acceptați
să intrați în Mecanismul Național de Referire, la momentul
trimiterii sesizării.
Pentru informații suplimentare cu privire la exploatare și la resurse suplimentare, vă rugăm să consultați site-ul web
al Hertfordshire Modern Slavery Partnership (Parteneriatul din Hertfordshire privind sclavia modernă):
www.stopexploitationherts.org.uk/victims-and-families/victims-and-families.aspx.
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Sistemul oficial de asistență al guvernului
Regatului Unit: Mecanismul Național de Referire
Guvernul Regatului Unit a creat un sistem denumit Mecanismul Național de Referire,
care permite acordarea de asistență specifică de către stat.
Symbol
The crown
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Consimțind să fie trimisă sesizarea privind cazul dvs. prin intermediul acestui sistem,
cazul dvs. va fi investigat și, dacă se înțelege că sunteți exploatat(ă), vi se va oferi ajutor
și protecție din partea guvernului Regatului Unit.

ALPHA
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1. Trebuie să implic guvernul Regatului Unit sau poliția
dacă vreau să ies din situația mea actuală de exploatare?
Nu, nu puteți. Dacă nu doriți să implicați guvernul britanic sau poliția, atunci
Hertfordshire are un serviciu local de asistență, numit Beacon, care este separat de
guvern și de poliție. Puteți primi asistență de la Beacon și nu trebuie să lucrați cu
poliția sau guvernul. Datele dvs. vor fi păstrate, de asemenea, strict confidențiale.

Vi se va atribui un manager de caz,
special instruit, care:

Ce asistență
primesc din
partea Beacon?

• vă va asista în cursul perioadei de recuperare
prin intermediul unui plan de asistență.
• va acționa în calitate de avocat al dvs.
• vă va recomanda partenerilor care au competențe și
cunoștințe specializate, care vă pot asista mai bine
(dacă veți fi de acord cu aceasta).

Asistența poate include:
• asistență emoțională și practică.
• Suport pentru promovarea situației dvs. în fața
autorităților relevante.
• Acces la justiția reparatorie și întărirea pazei (Beacon vă
va explica mai mult despre acest tip de asistență).
• Asistență care vă asigură securitatea personală.
Dacă nu sunteți de acord să primiți asistență din partea Beacon, vă rugăm să rețineți că
serviciul este întotdeauna deschis pentru dvs. și puteți trimite o autosesizare privind
cazul dvs. prin intermediul site-ului (www.hertfordshirebeacon.org).

2. Ce se petrece dacă vorbesc cu poliția?
• Hertfordshire are o unitate de poliție
specializată, care lucrează doar pentru
combaterea exploatării persoanelor din
zonă.
• Au foarte multă experiență în lucrul cu
persoane ca dvs.
• Vor discuta cu dvs. despre ceea ce s-a
petrecut.
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• Vi se va oferi protecție împotriva oricui ar
putea să vă facă rău.
• Vor începe o anchetă.
• Veți fi informat(ă) constant cu privire la
progresul anchetei.

3. Ce se va petrece dacă decid să implic guvernul
Regatului Unit prin Mecanismul Național de Referire?

Guvernul va decide în termen de aproximativ 5 zile lucrătoare de la primirea sesizării
dacă există motive întemeiate că ați fost exploatat(ă), fie în străinătate, fie în
Regatul Unit.
În cursul perioadei de 45 de zile, veți putea stabili pașii următori, în așteptarea
confirmării finale că vi s-au acordat motive pozitive, concludente, că ați fost
exploatat(ă). La primirea unei decizii de motivare pozitivă, concludentă, vi se vor
acorda încă 45 de zile, însumând o perioadă totală de reflecție și recuperare de 90
de zile.

Dacă recomandarea cazului dvs. are loc cu succes,
veți beneficia de următoarele:
vi se va aloca un loc de
cazare într-un adăpost
finanțat de guvern,
dacă va fi cazul.

vi se va acorda o
perioadă de reflecție și
recuperare de cel puțin
45 de zile calendaristice.

Dacă se confirmă, este posibil să aveți dreptul să:
• Concediu discreționar pentru a
rămâne în Regatul Unit timp de un an,
dacă dvs. colaborați pe deplin în orice
anchetă polițienească și în urmărirea
penală ulterioară. Această perioadă
de concediu discreționar poate fi
prelungită dacă este necesar.
• Acordarea unui concediu discreționar
pentru a rămâne în Regatul Unit, care
va depinde de situația dvs. personală.

• Ajutor și asistență financiară pentru
a vă întoarce acasă, dacă nu doriți să
rămâneți în Marea Britanie.
• Asistență din partea ambasadei locale
și a oricărui ONG relevant.

