
✔

✔

✔ ✔

✔

Planul dumneavoastră de sprijinPlanul dumneavoastră de sprijin
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Bun venit Bun venit 
la serviciul la serviciul 
nostrunostru

Sprijinirea Sprijinirea 
dumnea-dumnea-
voastră voastră 

Depășirea situaţieiDepășirea situaţiei Viitorul dumneavoastrăViitorul dumneavoastră

Cineva de la Salvation Army vă 
va contacta prin telefon, sau 
câteodată în personă. .

11

Vi se va face cunoștinţă cu 
propriul dumneavoastră 
funcţionar social, fie într-un loc 
nou în care să staţi în condiţii 
de siguranţă, fie la locul în 
care staţi acum.

Funcţionarul social va afla 
lucruri despre dumneavoastră, 
vă va întreba despre siguranţa, 
sănătatea și bunăstarea 
dumneavoastră. 
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Bunăstare fizică 
și mintală 

Ajutor și sfaturi 
financiare

Ajutor cu 
transportul

Ajutaţi Poliţia 
să trimită 

în judecată 
persoanele care 
au profitat de 
dumnevoastră

Ajutor cu găsirea 
unui consilier și al 
altor terapeuţi.

Link-uri cu activităţi 
și locuri unde puteţi 
primi ajutor, inclusiv 

cu găsirea unui 
loc de muncă. 

Cineva care să traducă 
informaţii importante 

în limba dumneavoastră 
maternă, pentru a vă 

ajuta să înţelegeţi 
și să accesaţi ore de 

limbă engleză.

Ajutor și îndrumări 
practice

Drepturi legale 
și sprijin

Sprijin pentru 
copii cu 

frecventarea 
școlii

Ajutor cu 
depunerea de 

reclamaţii

Servicii de 
interpretariat 
și traducere

Nevoi culturale 
și spirituale

Planificare 
pe viitor

Un loc sigur în 
care să locuiţi

Informaţii pentru Informaţii pentru 
dumneavoastrădumneavoastră

Aţi putea avea nevoie în continuare de ajutor cu unele 
lucruri, după ce aţi depășit situaţia. Vă putem ajuta 
în continuare și ne vom asigura că știţi pe cine să 
contactaţi și cum să luaţi legătura cu noi.

Există semne că acest lucru vi s-ar fi putut întâmpla dumneavoastră. Guvernul 
Regatului Unit plătește pentru sprijinul pe care îl veţi primi prin intermediul unui 
program care poartă denumirea de Mecanismul Naţional de Sesizare (National 
Referral Mechanism - NRM). S-a decis că dumneavoastră puteţi fi victima sclaviei 
moderne. Aceasta înseamnă că Salvation Army vă poate ajuta.  
Acest prospect vă va explica ce sprijin puteţi primi și cum funcţionează acesta.

*Planul dumneavoastră de sprijin este 
un plan special pentru dumneavoastră, 
pentru a vă ghida și a urmări sprijinul 
pe care îl veţi primi, în funcţie de 
nevoile dumneavoastră. Acesta va 
include un plan pentru a vă ajuta să 
plecaţi de la noi, ca să puteţi trăi mai 
independent la momentul potrivit. 
Acesta ne va ajuta să ne asigurăm că 
la momentul la care veţi pleca de la 
noi, vor fi pregătite toate lucrurile 
de care aveţi nevoie. Acestea vor 
include un loc de trai. Vă vom analiza 
planul împreună cu dumneavoastră 
cel puţin în fiecare lună. Vă rugăm să 
ne menţionaţi dacă se schimbă ceva 
pentru dumneavoastră. Apoi vă vom 
putea schimba planul special, astfel 
încât să vă satisfică nevoile.   

Acestea sunt Acestea sunt 
drepturile drepturile 

dumneavoastră!dumneavoastră!

Cum vă Cum vă 
simţiţi?simţiţi?

Vă simţiţi în Vă simţiţi în 
siguranţă?siguranţă?

Ce fel de sprijin Ce fel de sprijin 
aveţi nevoie de aveţi nevoie de 

urgenţă? urgenţă? 
Funcţionarul social va lucra cu dumneavoastră 
pentru a vă crea planul individual de sprijin*.
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Funcţionarul social se va întâlni cu dumnea-
voastră sau vă va contacta în mod regulat. 

44 Funcţionarul social va analiza planul 
de sprijin împreună cu dumneavoastră, 
pentru a discuta și a decide ce se 
întâmplă atunci când veţi pleca de la 
noi și veţi face următorii pași în viaţă.
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Veţi primi o scrisoare de la NRM. Scrisoarea vă va anunţa dacă 
există destule informaţii pentru a decide că în mod precis aţi 
fost o victimă a sclaviei moderne. 

Vă sprijinim până în momentul în care puteţi depăși situaţia și 
trăi în mod independent.
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Pe măsură ce vă apropiaţi de 
momentul în care veţi fi independent/ 
ă, funcţionarul social va continua să 
verifice dacă totul este pregătit și 
aranjat pentru ca dumneavoastră să 
mergeţi mai departe.
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Cum Cum 
sunteţi?sunteţi?

Informaţii Informaţii 
importanteimportante

Primiţi Primiţi 
sprijinul de sprijinul de 
care aveţi care aveţi 

nevoie?nevoie?

Sunteţi Sunteţi 
pregătit/ ă să pregătit/ ă să 
mergeţi mai mergeţi mai 

departe?departe?

Planul de sprijin Planul de sprijin 
funcţionează funcţionează 
încă pentru încă pentru 

dumneavoastră?dumneavoastră?

Este totul Este totul 
pregătiti în planul pregătiti în planul 
dumneavoastră dumneavoastră 
pentru a putea pentru a putea 

merge mai merge mai 
departe?departe?

 Dacă NRM 
deţine destule 

informaţii pentru 
a decide că aţi fost o 

victimă a scalviei moderne, 
atunci vă putem oferi 

sprijin prin intermediul 
NRM pentru alte 

45 zile.  

 
Dacă 

NRM nu deţine 
destule informaţii 

pentru a decide că aţi 
fost o victimă a scalviei 

moderne, atunci vă 
putem oferi sprijin 

pentru alte  
nouă zile.
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