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Twój plan wsparciaTwój plan wsparcia
Armia Zbawienia oferuje wsparcie dla osób, które mogą Armia Zbawienia oferuje wsparcie dla osób, które mogą 
być ofiarami nowoczesnego niewolnictwa i handlu być ofiarami nowoczesnego niewolnictwa i handlu 
ludźmi. Jest to sytuacja, w której ktoś odbiera wolność, ludźmi. Jest to sytuacja, w której ktoś odbiera wolność, 
ponieważ chce uzyskać coś dla siebie, zmuszając inne ponieważ chce uzyskać coś dla siebie, zmuszając inne 
osoby do robienia czegoś, czego nie chcą.osoby do robienia czegoś, czego nie chcą.

Witamy Witamy 
w naszym w naszym 
programieprogramie

Twoje Twoje 
wsparcie wsparcie 

Kolejny etapKolejny etap Twoja przyszłośćTwoja przyszłość

Pracownik Armii Zbawienia 
skontaktuje się z Tobą 
telefonicznie lub czasami 
osobiście.
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Zostaniesz przedstawiony(-a) 
swojemu pracownikowi ds. 
wsparcia w nowym bezpiecznym 
miejscu, lub w miejscu, 
w którym przebywasz obecnie. 

Twój pracownik ds. wsparcia 
uzyska informacje na Twój temat, 
zapyta Cię o bezpieczeństwo, 
stan zdrowia i dobrostan.
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Dobre samopoczucie 
fizyczne i psychiczne 

Pomoc finansowa 
i doradztwo

Pomoc w transporcie

Pomoc policji 
w postawieniu 
przed sądem 

osób, które Cię 
wykorzystały

Pomoc w uzyskaniu 
terapii psychologicznych 

i innych.

Linki do zajęć i miejsc, 
w których możesz 

otrzymać pomoc, w tym 
wsparcie w znalezieniu 

zatrudnienia.

Tłumaczenie ważnych 
informacji na Twój język, 
aby pomóc Ci zrozumieć 
i uzyskać dostęp do zajęć 

z języka angielskiego.

Praktyczna pomoc 
i wskazówki

Prawa i wsparcie 
prawne

Wsparcie dla 
dzieci, aby mogły 
chodzić do szkoły

Pomoc przy 
składaniu skarg

Usługi w zakresie 
tłumaczeń ustnych 

i pisemnych

Potrzeby 
kulturowe 
i duchowe

Planowanie 
przyszłości

Bezpieczne 
zakwaterowanie

Informacje dla CiebieInformacje dla Ciebie

W niektórych sprawach możesz nadal potrzebować 
pomocy po zakończeniu udziału w programie. Będziemy 
nadal mogli Ci pomóc i upewnimy się, że wiesz z kim 
należy się skontaktować i jak tego dokonać.

Niektóre oznaki mogą wskazywać, że taka sytuacja miała miejsce w Twoim 
przypadku. Rząd Wielkiej Brytanii pokrywa koszty wsparcia w ramach krajowego 
programu skierowań National Referral Mechanism (NRM). W ramach programu 
ustalono, że możesz być ofiarą nowoczesnego niewolnictwa. Oznacza to, że Armia 
Zbawienia może Ci pomóc.  
Ta ulotka zawiera informacje na temat dostępnej pomocy oraz wyjaśnienia 
stosowaną procedurę.

*Twój plan wsparcia dotyczy 
Ciebie. Jego celem jest udzielenie 
wskazówek i monitorowanie wsparcia, 
które otrzymasz w oparciu o swoje 
potrzeby. Plan obejmuje także kroki, 
które pomogą Ci w niezależnym życiu 
po zakończeniu udziału w programu 
w odpowiednim momencie. Plan 
pomoże nam w upewnieniu się, że 
wszystkie działania niezbędne do 
zapewnienia Tobie niezależnego życia 
po zakończeniu udziału w programie 
zostały odpowiednio przygotowane. 
Obejmuje to także zakwaterowanie. 
Plan będzie poddawany przeglądowi 
co najmniej raz w miesiącu. Prosimy 
o informacje o wszelkich zaistniałych 
zmianach. W takiej sytuacji plan może 
zostać odpowiednio dostosowany tak, 
aby nadal spełniał Twoje potrzeby.

Tak Tak 
przedstawiają przedstawiają 

się Twoje się Twoje 
uprawnienia!uprawnienia!

Jak się Jak się 
czujesz?czujesz?

Czy Czy 
czujesz się czujesz się 

bezpiecznie?bezpiecznie?
Jakiego wsparcia Jakiego wsparcia 

potrzebujesz potrzebujesz 
natychmiast?natychmiast?

Pracownik ds. wsparcia będzie współpracował Tobą 
w celu stworzenia indywidualnego planu pomocy*.
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Pracownik ds. wsparcia będzie się z Tobą 
regularnie spotykać lub kontaktować. 

44 Pracownik ds. wsparcia dokona 
przeglądu planu pomocy z Twoim 
udziałem, aby omówić i zadecydować, 
co się stanie po tym, jak zakończysz 
udział w programie i podejmiesz 
kolejne działania w swoim życiu.
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Otrzymasz list od NRM, w którym zostaniesz poinformowany(-a), 
czy uzyskano wystarczającą ilość informacji, aby ustalić, że na 
pewno padłeś(-aś) ofiarą współczesnego niewolnictwa.

Wsparcie będziesz otrzymywać do momentu, aż będziesz 
w stanie funkcjonować samodzielnie.
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W miarę zbliżania się do 
samodzielności, pracownik ds. wsparcia 
będzie nadal sprawdzać, czy wszystko 
zostało odpowiednio przygotowane 
i zorganizowane dla Ciebie.
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POLISH

✔

Jak się Jak się 
czujesz?czujesz?

Ważne Ważne 
informacjeinformacje

Czy Czy 
otrzymujesz otrzymujesz 

niezbędne niezbędne 
wsparcie?wsparcie?

Czy jesteś Czy jesteś 
gotowy(-a), aby gotowy(-a), aby 

rozpocząć kolejny rozpocząć kolejny 
etap w swoim etap w swoim 

życiu?życiu?

Czy Twój plan Czy Twój plan 
wsparcia nadal wsparcia nadal 
jest dla Ciebie jest dla Ciebie 
odpowiedni?odpowiedni?

Czy zgodnie Czy zgodnie 
z Twoim planem z Twoim planem 

wszystko zostało wszystko zostało 
przygotowane na przygotowane na 

kolejny etap Twojego kolejny etap Twojego 
życia?życia?

  

Jeśli NRM 
dysponuje 

informacjami 
wystarczającymi do podjęcia 
decyzji, że padłeś(-aś) ofiarą 
nowoczesnego niewolnictwa, 
wówczas w ramach programu 

NRM będziesz mógł/mogła 
otrzymywać wsparcie 
przez kolejne 45 dni. 

 
Jeśli 

NRM nie 
będzie dysponować 

informacjami 
wystarczającymi do podjęcia 
decyzji, że padłeś(-aś) ofiarą 
nowoczesnego niewolnictwa, 

wówczas będziesz mógł/
mogła otrzymywać 

wsparcie przez 
kolejne 9 dni.
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