Se residir na Bélgica, se não tiver a nacionalidade belga e encontrar-se
numa das situações seguintes:

Que pode oferecer um centro de acolhamento?

»» encontra-se numa situação que não é nada aquela que lhe
propuseram

»» um alojamento seguro

»» é obrigado/obrigada a fazer coisas que não quer fazer
»» o seu salário é muito inferior ao salário que lhe disseram que ía
ganhar ou pagam-lhe pouco ou nada pelo trabalho feito
»» é obrigado/obrigada pelas pessoas que lhe trouxeram para cá, a
trabalhar para pagar a sua viagem
»» você ou a sua família recebe ameaças ou violências
»» confiscaram-lhe os documentos ou não lhe voltaram a dá-lhos
»» está a viver a maior parte do tempo fechado/fechada e vive
completamente isolado/isolada do mundo exterior
»» chegou à Bélgica após uma longa viagem pela qual teve de pagar
muito dinheiro, suportou violências ou a sua vida está em perigo.

Um centro pode propôr:
»» uma escuta e uma ajuda a diferentes níveis (médico, social,
psicológico, assistência jurídica).
O centro explicará igualmente quais são as condições legais para ficar
na Bélgica. Uma dessas condições é dar informações eficazes à Polícia
sobre as pessoas que lhe exploraram.
Se desejar tem um prazo para refletir assim que o centro lhe acolheu.

O serviço de ajuda esta accesível 24 horas/24 horas.
A discreção é garantida.

Se desejar pode ser dirigido/dirigida ou pode dirigir-se directamente a
um centro especializado de acolhimento e acompanhamento de vítimas
de tráfico de seres humanos.
Não hesite em contactar um desses centros a fim de conseguir ajuda e
de conhecer as condições detalhadas do procedimento particular para as
vítimas de um tráfico de seres humanos:
PAG-ASA :
02 511 64 64 – Bruxelles/Brussel/Bruxelas – info@pag-asa.be
PAYOKE :
03 201 16 90 – Anvers/Antwerpen/Antuerpia – admin@payoke.be
SÜRYA:
04 232 40 30 – Liège-Luik-Liége – info@asblsurya.be

Cellebroersstraat, 16,
Rue des Alexiens
1000 Brussel/Bruxelles
02/511.64.64
02/511.58.68
info@pag-asa.be		

Leguit 4
2000 Antwerpen
03/201.16.90
03/233.23.24
admin@payoke.be

Rue Rouveroy, 2
4000 Liège
04/232.40.30
04/232.40.39
info@asblsurya.be
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