Ești un copil dacă ai mai puțin de 18 ani

copii singuri în Marea Britanie

Care sunt
DREPTURILE TALE?
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câteva
sfaturi și
contacte utile
în sprijinul tău

Co-finanțat de Uniunea Europeană
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Ai dreptul să vorbești liber
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...

Ai dreptul la un interpret, în mod gratuit dacă
engleza nu este limba ta maternă (însă uneori
aceasta se va face prin telefon).. Încearcă să
te asiguri că interpretul tău înțelege de
la început dialectul tău
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BINE DE ȘTIUT
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Profesioniștii (ofițeri de poliție, avocați,
tutori/avocați generali, asistenți sociali,
agenți de caritate, judecători, doctori, etc.)
sunt persoane în care poți avea încredere
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ezita să
pui întrebări
legate de
drepturile tale
și să contești
lucrurile cu
care nu ești de
acord!

fără să-ți fie frică

Linia copiilor
Informații și consiliere
generală
pentru copii

0800 1111
gratuit, 24h/24h și
confidențial

sau vizitați
http://childline.org.uk/
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Linie de
asistență
telefonică
împotriva
sclaviei
moderne
Ca să anunți dacă ai
fost exploatat(ă)

0800 0121 700
gratuit, 24h/24h și
confidențial

Pentru a raporta
o ilegalitate, sau
dacă te temi pentru
siguranța ta sau a
altei persoane, sună
la poliție:

. . . . . . . 999
.....

Persoane
dispărute
Pentru consiliere și
sprijin în caz de
dispariție sau de fugă
Sună sau dă mesaj la

116 000

gratuit, 24h / 245h și
confidențial

POLIȚIA

Ce poate face poliția pentru tine?
Poliția
te
protejează
ca să fii în siguranță.
De exemplu, ar trebui să
vorbești cu poliția dacă
cineva te amenință, te
lovește sau te obligă să
faci ceva ce nu dorești să
faci sau care îți face rău.

Despre ASISTENȚA SOCIALĂ
A AUTORITĂȚILOR LOCALE

...............
↗↗ În

Ar trebui să NU fii pedepsit pentru
ceva ce ai fost obligat să faci,
chiar dacă este greșit sau ilegal.
Se poate ca poliția să-ți pună
multe întrebări, dar încearcă să
fii cinstit. Poți să ceri prezența
unui adult de încredere sau a
unui avocat care să te asiste la o
întălnire.

POLIȚIA
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Marea Britanie, dacă se
observă că ești în pericol sau
dacă ai fost despărțit de familia
ta, vei fi arondat unui asistent
social.
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↗↗ Rolul său va fi să ofere asistență,

cazare și sprijin. De aceea
trebuie să fii cinstit pentru ca
asistentului social să-i fie mai
ușor să te ajute și să-ți ofere
grija de care ai nevoie, dacă îți
cunoaște situația și așteptările.
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Ce este traficul de persoane?
Tu sau prietenii tăi puteți fi victime ale traficului de
persoane, fără să o știți.
Te-ai aflat într-o situație în care ai fost obligat să:

↗↗  faci sex sau acte sexuale?
↗↗  muncești (ex.: la cineva acasă,

să faci curat sau să ai
grijă de copii, într-o fabrică sau un restaurant)?

↗↗  cerșești, furi sau să comiți ilegalități?
↗↗  cultivi, transporți sau să vinzi droguri?
↗↗  îți vinzi organe?
↗↗  Plătești o ‘datorie’ prin muncă sau alte servicii?
Tu sau familia ta ați fost amenințați?
Dacă răspunzi “da” la o astfel de întrebare, poți fi victima
traficului de persoane.
Traficul de persoane este o crimă și o violare a drepturilor
tale. Vorbește cu un profesionist de încredere dacă ai
probleme, ca el să poată opri abuzurile și să protejeze
alți tineri.
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↗↗ Asistentul tău social va face un plan ↗↗ Ți se va oferi cazare, însa asta diferă
pe care trebuie să-l discute cu tine.
În funcție de locul în care te afli în
Marea Britanie, ți se poate oferi un
tutore sau avocat independent
care să te ajute și să-ți explice totul și
să te ajute să îți obții drepturile.

de la un tânăr la altul. Asigurăte ca discuți preferințele tale cu
asistentul social.

Despre PROCEDURI JUDICIARE
Despre IMIGRARE

.....

Avocați
Poți
să-i ceri
asistentului tău
social, tutorelui/
susținătorului sau
agentului de
caritate
să te ajute să
găsești un
avocat
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În Marea Britanie, în multe situații
ai dreptul la un avocat, în mod
gratuit, inclusiv:

↗↗ Dacă ceri azil
↗↗ Dacă există motive să se creadă

că ai fost victima traficului de
persoane
↗↗ Dacă vârsta ta nu este clară
↗↗ Dacă ești acuzat de o ilegalitate

Dacă ești
din altă țară,
poate fi nevoie de
un permis de ședere de
la Ministerul Afacerilor Externe.
Asta înseamnă că pentru a rămâne legal în Marea Britanie
trebuie să candidezi pentru azil, protecție umanitară sau un
permis de ședere. Va trebui să discuți cu un asistent social și cu
un avocat de imigrație despre opțiunile tale.
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Dar nu uita, nu ai nevoie de documente oficiale sau de statutul de
imigrant pentru a beneficia de sistemul de protecție a copilului,
care este oferit tuturor copiilor cu probleme sau
copiilor care au fost despărțiți de familiile lor.
Poți candida pentru azil cu ajutorul
asistentului tău social și al avocatului
de imigrare, indiferent de vârsta pe
care o ai. Adesea acest proces este
lung și complicat, așa încât nu te teme
să pui întrebări și asigură-te că ai înțeles
bine care sunt drepturile tale.

În Marea
Britanie nu
este permisă
detenîția
copiilor în
scopuri de
imigrare

Stabilirea vârstei
Trebuie să stai de vorbă cu avocatul, tutorele
sau susținătorul tău ca să te ajute în această
privință.
Dacă nu ai nici un document care să-ți
dovedească vârsta, sau dacă documentele
tale nu sunt clare, e posibil să fie nevoie de
stabilirea vârstei.

Sănătate
Ai
dreptul
la
asistență
medicală GRATUITĂ și poți
obține tratament gratuit în
spitale. Întreabă-l pe asistentul
tău social unde o poți obține.

Educație
Ai dreptul la educație GRATUITĂ
iar asistentul tău social ar trebui să
se asigure că o primești.

Despre ASISTENȚA GENERALĂ
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Despre ORGANIZAȚIILE
DE CARITATE/ONG-uri

ajuta să-ți înțelegi drepturile

.

↗↗ Ele vor lucra în interesul tău și te vor

...

De ce ar trebui să ai încredere în ele?

....

Ce pot face pentru tine?
↗↗ Îți pot oferi asistență și spijin
suplimentar, cum ar fi grupuri sociale,
susținere, lecții de limba engleză, etc.

.....

Ce sunt organizațiile de caritate?
↗↗ Acestea sunt organizații independente
de guvern și sunt destinate să ajute
copiii. Le poți contacta direct sau poți
ruga un profesionist să găsească o
organizație caritabilă potrivită care
să te ajute.
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Despre ORGANIZAȚIILE
DE CARITATE/ONG-uri
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Contacte utile caritate/ONG-uri
(în afară de urgențe)

ECPAT UK

0207 700 2253
(09:00-17:00)

0207 607 2136
(9am-5pm)

www.ecpat.org.uk

...

Societatea
Copiilor
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0208 221 8200

...

0207 636 8505

(09:00-17:00)

....

(marți-joi 10:00-16:00)

NSPCC
(Centrul de
Consiliere
a Copiilor
Traficați)
020 3772 9513
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Barnardo’s

Centrul Legal
de Copii Coram

info-contacte

info-contacte
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