Ти си дете, ако си под 18 години

деца без родители в Англия

Какви са твоитЕ
ПРАВА?
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полезни
съвети и
контакти –
помощ за теб

Съфинансирано от Европейския съюз
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Имаш право да казваш
какво мислиш
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Имаш право на безплатен устен
преводач, ако английският не е първият
ти език (но понякога това може да е по
телефона). Провери още в началото
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дали устният преводач разбира
диалекта ти

.
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ДОБРЕ Е ДА ЗНАЕШ

.................

Професионалистите (служители на полицията,
адвокати, настойници/законни представители,
социални работници, служители към
благотворителни фондации, съдии, лекари и
др.) са хора, на които можеш да имаш доверие
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.....................

Не се
колебай да
питаш за правата
си и да оспорваш
това, с което не си
съгласен(на)!

без да се страхуваш

Детска гореща
линия
Обща информация и
съвети
за деца

0800 1111

безплатно, денонощно и
поверително

Гореща линия
за
съвременни
форми на
робство

Изчезнали
лица

Обади се, ако смяташ,
че си експлоатиран(а)

За съвети и
подкрепа, ако
изчезнеш или избягаш

0800 0121 700

Обади се или изпрати
SMS на

безплатно, денонощно и
поверително

или посети
http://childline.org.uk/
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116 000

безплатно, денонощно и
поверително

За да съобщиш за
престъпление или
ако се боиш за своята
или нечия друга
безопасност,
обади се на полицията:

999

.........

...

ПОЛИЦИЯТА

Какво може да направи за теб
полицията?
Полицията е тук, за да
ти помогне и да те пази.
Например трябва да говориш
с полицията, ако някой те
заплашва, наранява или
принуждава да правиш нещо,
което не искаш или е лошо за
теб.

СОЦИАЛНА РАБОТА – МЕСТНИ ВЛАСТИ

...............

НE
трябва
да
бъдеш
наказван(а) за нещо, за което
са те принудили, дори да е
грешно или противозаконно.
Полицията може да те пита
за много неща, опитай се да
бъдеш искрен(а). Можеш
да
поискаш
доверен
възрастен
човек
или
законен представител да
ти съдейства при разпита.

....

....

↗↗ В Англия, ако се счита, че си в
риск или си без родители, ще
ти бъде определен социален
работник.

полиция

999

....

↗↗ Неговата роля е да предлага

съдействие,
настаняване
и
подкрепа. Затова трябва да бъдеш
искрен(а) – на социалния работник
ще му бъде по-лесно да ти помага
и да ти осигури необходимата
грижа, ако е запознат със случая
ти и с твоите очаквания.
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Какво е
трафик на хора?
Ти или някой от приятелите ти може да сте
жертва на трафик, без да го осъзнавате.
Били ли сте в ситуация, при която са ви принуждавали:

↗↗ да

правите секс или да извършвате полови
актове?
↗↗ да работите (напр. в нечий дом, където да

извършвате домакинска работа или да гледате
деца, във фабрика или ресторант)?

↗↗ да

просите,
крадете
или
извършвате
престъпление?
↗↗ да отглеждате, пренасяте или продавате
наркотици?
↗↗ да си продавате органите?

↗↗ да изплатите „дълг“, като работите или извършите

друга услуга? Вие или семействата ви били ли сте
заплашвани?
Ако отговорът ти на някой от въпросите е „да“,
ти или твоят(а) приятел(ка) може да сте жертва на
трафик.

Трафикът на хора е сериозно
и нарушаване на твоите права.

престъпление

Ако си в подобна ситуация, говори с професионалист,
на когото имаш доверие, който да помогне това да
спре и за да се защитят и други млади хора.

...............................
↗↗ Твоят социален работник ще ↗↗ Ще
състави план за грижи, който да
бъде обсъден с теб. Според това
къде се намираш в Англия, може
да ти се определи и независим
настойник
или
законен
представител, който ще ти
обяснява всичко и ще помага да се
защитават правата ти.

ти
бъде
предложено
жилище, но то е различно
за всеки млад човек. Затова
обсъди предпочитанията си със
социалния си работник.

.

СЪДЕБНО ПРОИЗВОДСТВО
ИМИГРАЦИЯ

.....

Адвокати
Можеш да помолиш
социалния си работник,
настойника си/
законния си представител
или
служителя в
благотворителната
организация
да ти помогне да
намериш адвокат

...

...

...

В Англия в много случаи имаш
право на безплатен адвокат,
включително:

↗↗ Ако подаваш молба за

убежище
↗↗ Ако има причина да се
смята, че си жертва на
трафик
↗↗ Ако се оспорва възрастта
ти
↗↗ Ако те обвинят в
престъпление

Ако си
от друга
страна, може
да се нуждаеш от
разрешение от Хоум Офис,
за да останеш тук. Това означава,
че трябва да кандидатстваш за убежище, хуманитарна закрила
или разрешително за престой, за да останеш законно в
Кралството. Трябва да разговаряш със социален работник и
имиграционен адвокат за вариантите.

....

......

...........

Запомни обаче, че не ти трябват официални документи
или статут на имигрант, за да получиш помощ от системата
за закрила на детето – тя се предлага на всички деца
в нужда или разделени от семействата си.
Можеш да кандидатстваш за убежище с
помощта на твоя социален работник
В Англия
и имиграционен адвокат независимо
е забранено
от възрастта си. Процедурата често
деца да бъдат
е дълга и сложна, така че не се
държани в арест
притеснявай да задаваш въпроси,
като имигранти
за да си сигурен(на), че разбираш
правата си.

Оценка на възрастта
Трябва да говориш с адвоката, настойника или
законния си представител, за да ти помогнат в
този случай.
Ако нямаш документи, доказващи възрастта
ти, или документите ти са спорни, може да се
наложи да се определи възрастта ти.

Образование
Имаш право на достъп до
БЕЗПЛАТНО образование
и социалният ти работник
трябва да се погрижи за това.

Здравеопазване
Имаш право на БЕЗПЛАТНИ
медицински
услуги
и
можеш да получиш безплатно
лечение в болниците. Попитай
социалния си работник къде
може да стане това.

ОБЩА ПОМОЩ
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БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ФОНДАЦИИ/НПО

.

↗↗ Могат да предложат допълнителна помощ и

подкрепа, като социални групи, правна защита,
уроци по английски и др.

↗↗ Те ще работят в само в твой интерес и ще ти помогнат да разбереш правата си.

.

Защо трябва да им се довериш?

...

БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ФОНДАЦИИ/НПО

Какво могат да направят за теб?

....

чиято цел е да помагат на деца. Можеш сам(а) да се
свържеш с тях или да помолиш професионалист
да помогне да се намери подходяща фондация,
която да ти съдейства.

.....

↗↗ Това са независими от власите организации,
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Какво са благотворителните фондации?
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Полезни контакти с
благотворителни фондации/НПО
(неспешни)

ECPAT UK
0207 607 2136
(9 – 17 ч.)

0207 700 2253
(9 – 17 ч.)

...
..

.

..
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0207 636 8505

www.ecpat.org.uk

(вторник – четвъртък,
10 – 16 ч.)

The
Children’s
Society

NSPCC Child
Trafficking
Advice Centre

0208 221 8200

020 3772 9513

(9 – 17 ч.)
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Barnardo’s

Coram
Children’s
Legal Centre

инфо-контакти

инфо-контакти
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