BULGARIA

RIKU предоставя услуги за всички жертви на
трафик на хора и на други форми на трудова
експлоатация

Вие или ваш близък преживявали ли сте
някое от следните?
• Притиска ли ви някой да направите нещо
незаконно или нещо друго, което не искате
да правите?
• Контролира ли някой (например съпруг/а,
близък роднина, работодател) какво
правите или комуникацията ви с други?
• Казвано ли ви е, че дължите на някого пари
за идването си във Финландия, или вече
сте платили на някого?
• Казвано ли ви е, че ще бъдете депортирани
или ще загубите разрешението си за
пребиваване, ако не се подчинявате?
• Заплашва ли ви някой със споделяне на
ваша лична информация?
• Страхувате ли се, че вашият работодател
или съпруг/а например ще навреди на вас
или на вашите близки, ако не се
съгласявате с него/нея или напуснете

работата или връзката?
• Били ли сте подведени относно работата,
която сте дошли да извършвате, или при
какви условия?
• Било ли ви е обещано по-високо
заплащане от това, което всъщност
получавате?
• Често ли работите повече от пет дни в
седмицата или повече от 8 часа на ден без
допълнително заплащане?
• Вземал ли е някой дългове на ваше име
или карал ли ви е да подписвате
документи, които не сте разбирали?
• Използва ли някой вашата банкова сметка
или контролира ли вашите финанси?
Ако сте отговорили с „Да“ на един или
повече от тези въпроси, ви молим да се
свържете с help@riku.fi на който и да е език
или да се обадите на един от телефонните
номера, посочени на адрес riku.fi/trafficking.

040 632 9293

Подкрепа на жертвите
Финландия (RIKU) насочва
и подпомага жертви на
престъпления, техните близки,
както и свидетели на
престъпления.

ОНЛАЙН

ПО ТЕЛЕФОН

ЛИЧНО

Свържете се с нас, ако:

• сте жертва на престъпление
• сте били свидетел на
престъпление
• ваш близък е жертва на
престъпление
• подозирате, че сте жертва на
престъпление, и искате да
обсъдите вашите преживявания
и/или да получите практически
съвет
Нашите услуги са напълно
конфиденциални. Можете да се
свържете с нас по телефон или
онлайн – също анонимно. Също
така може да поискате среща лице в
лице в един от нашите офиси. Ние
няма да дадем информация относно
вашия случай на никого без вашето
съгласие.

ОНЛАЙН

Уеб сайтът Riku.fi предоставя
информация на различни езици относно
RIKU и наказателния процес.
Изпратете имейл на help@riku.fi за
подкрепа и съвет, ако подозирате трафик
на хора или трудова експлоатация. Можете да
пишете и на собствения си език.
RIKUchat е услуга в реално време
предимно на фински език. riku.fi

ЛИЧНО

Офисите на RIKU около Финландия
предлагат безплатна подкрепа. Можем
да използваме преводач, който е обвързан
със строга конфиденциалност. Информация за
контакт ще намерите на riku.fi.
Можете също да поискате лице за
подкрепа, което може да се срещне с
вас, да обсъдите ситуацията и да предостави
практически съвет. Освен това може да дойде
с вас до полицейския участък или до съда.

ПО ТЕЛЕФОН

НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ ЗА
ПОМОЩ 116 006
понеделник – петък, 9:00 – 20:00 ч.
(предимно на фински)
Телефонна линия за помощ за правни
консултации 0800 161 177
понеделник – четвъртък, 17:00 – 19:00 ч.
(на фински)

RIKU е неправителствена организация
(НПО) без политическа или религиозна
принадлежност.

