Bendra informacija

Visi turi
teisę jaustis
saugiai.
VICTIM SUPPORT (PAGALBA AUKOMS) – Praktiška ir emociška
pagalba nusikaltimų aukoms. Nemokama ir konfidencialu.
0300 303 1972
CRIMESTOPPERS (NUSIKALTIMŲ SULAIKYMAS) – Norėdami
pranešti apie nusikaltimą ar įtariamą nusikaltimą skambinkite
anonimiškai 0800 555 111
THE SALVATION ARMY, TSA (IŠGELBĖJIMO ARMIJA) – Jei manai,
kad esi žmonių prekybos auka ir tau reikia pagalbos ar žinai tokį
asmenį, skambink į konfidencialią 24/7 veikiančią liniją: 0300
303 8151
POLICE (POLICIJA) – Jei jautiesi nesaugiai ar nori pranešti apie
nusikaltimą, tu gali susisiekti su policija. Kritiškoje padėtyje, kai
jautiesi grasinamas ar rizikuoji būti sužalotas skambink 999.
Ne kritiškose situacijose skambink 101
NATIONAL HEALTH SERVICE, NHS (NACIONALINĖ SVEIKATOS
TARNYBA) – Jautiesi blogai ir tau reikia sveikatos įvertinimo
telefonu? Skambink NHS nemokamai iš bet kokio telefono
numeriu 111
HEALTH & SAFETY EXECUTIVE (SVEIKATOS IR SAUGUMO
VALDŽIA) – Jei tu čia dirbi imigravęs, šis tinklalapis tau padės
suprasti kaip British health and safety law (Britanijos sveikatos ir
saugumo įstatymas) saugo tave darbe:
www.hse.gov.uk/migrantworkers
WORKSMART (DIRBK PROTINGAI) – Jei atvyksti dirbti į Jungtinę
Karalystę iš Europos Sąjungos, tu gali rasti informaciją apie savo
legalias teises dirbant čia:
www.worksmart.org.uk/rights/migrant_workers

Visada pravartu žinoti savo teises. Jei dirbi kažkam, kas su
tavimi blogai elgiasi ir manai, kad pažeidžiamas įstatymas, tu
gali tai pranešti. Health and safety law (sveikatos ir saugumo
įstatymas) suteikia imigravusiems darbuotojams apsaugą
dirbantiems legaliai ir nelegaliai. Visi dirbantys žmonės,
įskaitant ir per agentūras, nuo pirmosios darbo dienos
naudojasi šiomis teisėmis:
• nacionalinis minimalus užmokestis;
• darbo laiko teisės (įskaitant pertraukas, apmokamas
atostogas, darbo valandų savaitinį limitą);
• sveikatos ir saugumo gynimas;
• teisė prisijungti prie profesinės sąjungos;
• apsauga nuo neteisėtos diskriminacijos.

Jei tu nesijauti
saugiai, tave palaikys
šiame lankstinuke
minimos agentūros.
Nacionalinės kontaktų detalės

Modern Slavery Partnership (Modernios vergovės draugija)
yra agentūrų koalicija, kurios susibūrė kartu kovoti prieš
žmonių prekybą ir šių dienų vergovę mūsų regione.
(http://www.modernslaverypartnership.org.uk/partnership)

Vietinės kontaktų detalės
READING TOWN COUNCIL (REDINGO MIESTO TARYBA) - 0118
937 3787
Bridge Street, RG1 2LU
Pirm-penkt:9.00-17.00
(Nedarbo laiku kritiškose padėtyse: 0118 937 3737)
READING WALK-IN HEALTH CENTRE (REDINGO SVEIKATOS
PATIKRINIMO CENTRAS)
Mažiems ar rimtiems sveikatos sutrikimams. 0118 902 8300
1st Floor, 103-105 Broad Street Mall RG1 7QA
Pirm-sekm:8.00-20.00
ROYAL BERKSHIRE HOSPITAL (KARALIŠKOJI BERKŠYRO
LIGONINĖ) – 0118 322 5111
Craven Rd, RG1 5AN
READING POLICE STATION (REDINGO POLICIJOS STOTIS)
TH
Castle Street, RG1 7
Pirm-sekm: dirba 24 valandas per parą
READING CITIZENS ADVICE BUREAU (REDINGO PATARIMŲ
GYVENTOJAMS BIURAS) – 0344 411 1306
Minster St
Pirm,antr,ketv&penkt:10.00-16.00
RG1 2JB
Treč:13.00-16.00
www.rcab.org.uk
Kiekvieną dieną uždaryta 12.30-13.00
READING REFUGEE SUPPORT GROUP, RRSG (REDINGO
PABĖGĖLIŲ PARAMOS GRUPĖ) –
0118 950 5356
35-39 London Street, RG1 4PS
Pirm (paslaugos be išankstinės registracijos): 10.00-13.30
Antr-ketv (paslaugos su išankstine registracija):10.00-14.00
Penk: uždaryta
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