Безпечне
перебування в
Норфолку
Ласкаво просимо до Норфолка!

Ми розуміємо, що переїзд у нову країну, особливо в
такий важкий час, може спричиняти збентеження й
сум’яття.
Ми хочемо, щоб у Норфолку ви почувалися в безпеці
й відчували підтримку. Тому ми розповімо вам про
доступні види підтримки та про те, що допоможе вам
подбати про себе.
Норфолк — безпечне місце для життя й роботи.
Проте як і будь-де, дехто може скористатися вашими
обставинами у своїх інтересах. А саме, удаючи
дружні наміри, неправдиво пообіцяти вам транспорт,
проживання й роботу. Ось кілька практичних порад, які
допоможуть вам залишатися в безпеці.
Якщо у вас виникло почуття небезпеки або
збентеження, поліція охоче вам допоможе. Тому за
потреби без жодних сумнівів звертайтеся по допомогу
в поліцію. У надзвичайній ситуації телефонуйте за
номером 999 і питайте поліцію. В інших ситуаціях
телефонуйте за номером 101.

Житло й майно
•

Довіряйте своїй інтуїції. У випадках підозри ви
маєте право відмовитися від підтримки людей
або організацій та відразу звернутися в поліцію
або інші офіційні організації по допомогу й
пораду.

•

Зареєструйтеся в місцевих органах
самоврядування або установах соціальної
підтримки.

•

Якщо ви вирішили зупинитися в іншому місці й відмовитися від наданого вам житла,
сповістіть про своє рішення організації, які надають вам підтримку. Таким чином там
знатимуть, що ви в безпеці. Сповіщайте довірену контактну особу про своє актуальне
місцезнаходження.

•

Нікому не віддавайте свої особисті документи (паспорти, посвідчення особи) й мобільний
телефон навіть на зберігання. Збережіть номери екстреного виклику в контактах свого
мобільного телефону.

Працевлаштування й права
•

Ретельно перевіряйте й вивчайте особисті
пропозиції роботи або вакансії в Інтернеті.
Заручіться відповідною підтримкою.

•

Для працевлаштування достатньо надати
ксерокопію паспорта й показати оригінал. Не
залишайте свій паспорт у роботодавця.

•

Погоджуйтеся на роботу лише за умови
підписання індивідуальної трудової угоди.
Працюючи без трудової угоди, ви наражаєтеся на ризик несплати заробітної платні
або отримання суми, відмінної від узгодженої. Усі домовленості щодо вашого
працевлаштування мають бути викладені в письмовій формі.

•

Уважно перечитуйте документи, які підписуєте, зокрема текст, набраний дрібним
шрифтом.

•

Не підписуйте документ, який містить незрозумілий текст. Зверніться по допомогу до
перекладача, якому довіряєте.

•

Це протизаконно, коли хтось вимагає від вас сексуальні послуги проти вашої волі або
примушує вас працювати чи жебракувати в обмін на допомогу (гроші, транспорт, житло,
харчування або роботу).

•

Ви маєте право на фінансову підтримку, якщо не
здатні працювати або не можете знайти роботу.

Медичне обслуговування
•

Медичне лікування для українських біженців у
Великій Британії - безкоштовне. Воно охоплює
консультації лікарів і медсестер, лікарняні послуги
й послуги центрів невідкладної допомоги.

•

Щоб отримати планову медичну допомогу,
телефонуйте за номером 111 безкоштовної лінії
охорони здоров’я NHS.

Транспорт
•

Якщо можливо, послуговуйтеся лише надійним транспортом
– національною залізницею або автобусною мережею

•

Остерігайтеся людей, які пропонують підвезти вас (на
автомобілі, мікроавтобусі або вантажівці) в інше місце й
забезпечити вас харчуванням, житлом і роботою.

Джерела потенційної небезпеки

Сучасне рабство — явище примусу людини проти її волі або
через відсутність вибору заради прибутку іншої людини. У рабство може потрапити хто
завгодно і де завгодно, від автомийки до манікюрного салону, будівельних майданчиків
і готелів. Сучасне рабство – термін, яким у Великій Британії позначають сучасні форми
експлуатації на відміну від історичних форм поневолення.
Торгівля людьми — явище підступного наймання, перевезення, утримування або
підневільної експлуатації людей. Торговці людьми прагнуть продавати або обмінювати
людей на гроші або послуги. Жертвами цього протиправного в усьому світі злочину
можуть ставати чоловіки, жінки й діти різного віку та походження. Часто торговці людьми
обдурюють і зневолюють своїх жертв шляхом насильства або фальшивих обіцянок.
Організована імміграційна злочинність — явище переміщення особи через
кордони за відсутності законного дозволу або документації й за сприяння організованого
злочинного групування. Таке явище часто називають «контрабандою людей». Воно також
може стосуватися людей, які нелегально залишаються в країні.
Ненадійне житло або бездомність — це явище охоплює проживання на вулиці або
тимчасове проживання в мінливих умовах (проживання в тимчасовому, незахищеному або
непридатному житлі, як-от хостели або нічні притулки), які наражають людей на небезпеку
насильства, жорстокого поводження, злочинності й експлуатації. Людям можуть пропонувати
гроші, прихисток, компанію, їжу, ліки або алкоголь як засіб для створення умов, сприятливих
для їхньої експлуатації.

Експлуатація

Усі наведені вище означення позначають форми експлуатації. У Великій Британії ознаками
вашої експлуатації вважатимуть:
•
•

несплату зарплатні або сплату дуже низької заробітної платні за вашу роботу;
примусову понаднормову роботу;

•

примус до роботи або статевого контакту;

•

утримання в полоні або примусове поневолення;

•

перебування під контролем інших осіб (у тому числі родичів, друзів або партнерів);

•

утримання в місці проживання, перебування під наглядом або обмеження свободи
пересування;

•

перевезення до Великої Британії для працевлаштування у когось, хто зараз погрожує,
залякує, завдає болю або примушує вас виконувати роботу чи робити інші речі проти
вашої волі.

Якщо будь-яка з цих проблем актуальна для вас або ваших знайомих, ми готові допомогти.
У надзвичайній ситуації завжди телефонуйте за номером 999. Він дає змогу терміново
зв’язатися з поліцією, пожежниками та медиками.

Додаткова інформація та допомога

Поліція готова допомогти вам у рамках своєї функції, яка полягає в убезпеченні життя людей
і відстоюванні закону. Не зволікайте та звертайтеся в поліцію, якщо ви стали жертвою або
свідком злочину чи просто потребуєте допомоги (наприклад, заблукали).

Якщо ви потребуєте поради або підтримки за відсутності надзвичайних
обставин, телефонуйте за номером 101 або звертайтеся до таких установ:
• Visit the Ukrainians Welcome website at www.ukrainianswelcome.org
• Телефонуйте до ради графства Норфолк за номером 0344 800 8020 або
відвідайте довідкову веб-сторінку для біженців із України за адресою www.
norfolk.gov.uk/safety/migrants-refugees-and-asylum-seekers/ukraine/
support-for-people-fleeing-ukraine, щоб дізнатися більше про доступну
підтримку.
• Телефонуйте до Червоного Хреста за номером 0808 196 3651 або відвідайте
веб-сторінку за адресою www.redcross.org.uk/get-help/get-help-as-a-refugee/help-for-refugees-from-ukraine, щоб звернутися по допомогу для себе
або для іншої людини.
• Телефонуйте на довідкову лінію для жертв сучасного рабства за номером
08000 121 700 (національна цілодобова довідкова лінія) або заповніть
онлайн-анкету на веб-сторінці www.modernslaveryhelpline.org/report, щоб
звернутися по допомогу для себе або для іншої людини.
• Звертайтеся до служби з протидії незаконному працевлаштуванню й
трудовим зловживанням, щоб повідомити про підозри щодо неналежного
поводження з працівниками за номером 0800 432 0804 або за е-адресою
intelligence@gla.gov.uk.
• Ви можете анонімно повідомити про злочин за допомогою Crimestoppers —
незалежної британської благодійної організації з боротьби зі злочинністю за
номером 0800 555 111 або на веб-сторінці www.crimestoppers-uk.org
• Телефонуйте до громадського консультаційного бюро Норфолку за номером
0800 144 8848.

