Nowoczesne Stowarzyszenie do spraw Niewolnictwa (ang.
Modern Slavery Partnership) jest zgrupowaniem agencji,
które współpracują ze sobą w celu zwalczania handlu ludźmi
oraz współczesnego niewolnictwa w naszym regionie.
(http://www.modernslaverypartnership.org.uk/partnership )

Znanie swoich praw zawsze jest pomocne. Jeśli pracujesz dla
kogoś kto Cię źle traktuje i myślisz, że osoba ta może łamać
prawo, możesz to zgłosić. Prawo przepisów bezpieczeństwa i
zdrowia gwarantuje ochronę dla pracowników emigracyjnych,
niezależnie od tego czy pracują tu legalnie czy też nie.
Wszystkie osoby pracujące, łącznie z pracownikami agencji
pracowniczych, cieszą się następującymi prawami począwszy
od pierwszego dnia pracy:
 Narodowa Stawka Minimalna (ang. National
Minimum Wage)
 prawa czasu pracy (włączając przerwy, płatne urlopy
oraz tygodniowy limit wymiaru czasu pracy)
ochrona bezpieczeństwa i zdrowia
prawo wstąpienia do związków zawodowych, oraz
ochrona przed bezprawną dyskryminacją




Informacje ogólne

Jeśli nie czujesz się
bezpiecznie, agencje
opisane w tej ulotce są
gotowe by Cię
wspierać.

Każdy ma prawo
by czuć się
bezpiecznie.
Narodowe kontakty

Kontakty Lokalne

WSPARCIE DLA OFIAR (VICTIM SUPPORT) – praktyczna i
emocjonalna pomoc dla ofiar przestępstw bądź osób
dotkniętych przestępstwami. Bezpłatna i poufna infolinia:
0300 303 1972.
ZATRZYMYWANIE PRZESTĘPSTW (CRIMESTOPPERS) –
anonimowe zgłaszanie przestępstw lub podejrzeń przestępstw,
telefonicznie 0800 555 111.
ARMIA ZBAWIENIA (THE SALVATION ARMY (TSA)) – jeśli
myslisz, że jesteś ofiarą handlu i potrzebujesz wsparcia, bądż
znasz kogoś, kto go może potrzebować, możesz anonimowo
zadzwonić do TSA, linia czynna 24/7: 0300 303 8151.
POLICJA – jeśli nie czujesz się bezpiecznie bądź chcesz zgłosić
przestępstwo, możesz zawiadomić policję. W nagłych
wypadkach, w poczuciu zagrożenia lub krzywdy, zadzwoń pod
numer 999.
W pozostałych przypadkach zadzwoń pod numer: 101.
NARODOWA SŁUŻBA ZDROWIA (NATIONAL HEALTH SERVICE
(NHS)) – Czujesz się chory i potrzebujesz zadzwonić po pomoc
zdrowotną? Zadzwoń do NHS, bezpłatnie z każdego telefonu pod
numerem 111.
KIEROWNICTWO BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA (HEALTH &
SAFETY EXECUTIVE) – jeśli jesteś pracującym tu cudzoziemcem,
ta strona pomoże Ci zrozumieć jak brytyjskie prawo
bezpieczeństwa i zdrowia chroni Cię w pracy:
www.hse.gov.uk/migrantworkers
PRACUJ MĄDRZE (WORKSMART) – Jeśli przyjechałeś do pracy w
Zjednoczonym Królestwie z obszarów Unii Europejskiej, tu
możesz znaleźć informacje na temat swoich praw w czasie pracy,
odwiedź stronę internetową:
www.worksmart.org.uk/rights/migrant_workers

RADA MIEJSKA READING (READING TOWN COUNCIL) - 0118
937 3787
Bridge Street, RG1 2LU
Pon-Pt: 9.00-17.00
(Wypadki poza godzinami pracy: 0118 937 3737)
CENTRUM ZDROWIA READING (READING WALK-IN HEALTH
CENTRE)
Mniej lub bardziej poważne choroby: 0118 902 8300
Pierwsze piętro, pok. 103-105
Pon-Ndz: 8.00-20.00
Broad Street Mall, RG1 7QA
KRÓLEWSKI SZPITAL BERKSHIRE (ROYAL BERKSHIRE HOSPITAL)
– 0118 322 5111
Craven Rd, RG1 5AN
KOMENDA POLICJI W READING (READING POLICE STATION)
Castle Street, RG1 7TH

Pon-Ndz: 24 godziny/ dobę

BIURO PORAD OBYWATELSKICH W READING (READING
CITIZENS ADVICE BUREAU) - 0344 411 1306
Minster St
Pon, Wt, Czw & Pt: 10.00-16.00
RG1 2JB
Śr: 13.00-16.00
www.rcab.org.uk
Nieczynne codziennie 12.30-13.00
GRUPA WSPARCIA UCHODŹCÓW W READING (READING
REFUGEE SUPPORT GROUP (RRSG)) - 0118 950 5356
35-39 London Street, RG1 4PS
Pon (bez umówienia): 10.00-13.00
Wt – Czw (umówione spotkania): 10.00-14.00
Pt: Zamknięte

Centrum miasta Reading z położeniem lokalnych agencji i usług
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