
 ДЕЙНОСТИ НА НАЦИОНАЛНАТА
БЕЗПЛАТНА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ
ЗА БОРБА С ТРАФИК НА ХОРА И/

ИЛИ ТЕЖКА ЕКСПЛОАТАЦИЯ:
 

• да получава молби за помощ и/или да приема
сигнали от цялата територия на страната;

• да бъде филтър идентифицирайки релевантни
телефонни обаждания;

• да предоставя информация за действащото
законодателство в областта на имиграцията ина
трафика и за възможността за излизане от
условията на принуда и тежка експлоатация;

• да препраща съответните сигнализации към
институциите за борба с трафика на хора, които
изпълняват програмите за излизане от състояние
на експлоатация, подпомагане и социална
интеграция, въз основа на тяхната териториална
компетентност;

• да предоставя съвети на държавни и частни
социални институции, които влизат в контакт с
потенциални жертви на трафик и/или сериозна
експлоатация;

• да подпомага изпълнителните органи на
националната мрежа за борба с трафика при
настаняване на жертвите;

• да насърчава разпространението на безплатния
номер и да повишава осведомеността по темата
за трафика, чрез използването на основните
социални медии;

• да управлява многоезичния сайт
www.Osservatoriointerventitratta.it и националната
база данни, наречена SIRIT;

• да осъществява поддръжка и надграждане на
националната мрежа чрез организиране на
задълбочени и сравнителни срещи;

“Трафикът  на  хора  представлява
нарушение на  човешките  права  и

престъпление срещу достойнството
и неприкосновеността  на  човешката

личност .”
 

Конвенция  на  Съвета  на  Европа  за  борба  с
трафик на  хора

ТАРИФА ЗА ГРАДСКИ РАЗГОВОР
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Националната безплатна телефонна линия е
създаденa от Председателството на Министерския
съвет - Департамент за равни възможности.

Под „трафик на хора“ имаме предвид
придвижването налице чрез използванена сила
илиизмама до място, различноот това, в коетоте
пребивават, с целсексуална или трудoва
експлоатация, незаконнаикономика, просия или
трафикна органи.

Жертвите на трафик и/или тежка експлоатация
имат достъп до Единната програма за изход от
състоянието на експлоатация, подпомагане и
социална интеграция, финансирана на
национално ниво от Департамента за равни
възможности при Председателството на
Министерския съвет. Всеки проект, който има като
изпълнителен орган частна или държавна
социална институция, използва институционална
мрежа, която се занимават с:

• Първи контакт с населението, изложено на
риск с цел опазване на здравето и
идентифициране на потенциални жертви на
трафик и/или тежка експлоатация;

• Многоведомствени проактивни действия за
идентифициране на жертвата на трафик и/или
тежка експлоатация, включително в
териториалните комисии за признаване на
международна закрила;

Телефонната линия е активнаот 2000 г., в
моментасе ръководи от регионВенето.

Първитеадресатиса жертвите на трафик,
подложени на всякакви форми наексплоатация,
основните потребителина безплатния номерса:
:

• Незабавна закрила и първа помощ за жертви
на трафик и/или тежка експлоатация,
включително своевременно безопасно
настаняване, здравни грижи и правно
подпомагане в съответствие с разпоредбите
на чл.13 от Закон 228/2003;

• Безплатна правна помощ по процедурите за
получаване на разрешение за пребиваване по
чл. 18 от Законодателен декрет 286/98;

• Действия, насочени към насърчаване на
социално-трудовата интеграция на жертвите и
постигане на жилищна автономия.

Институции;

Държавнии частни органи;

Полиция;

Обикновениграждани;

Телефонната линия е активна 7 днив
седмицата, 24 часа вденонощието, и се
обслужва от професионални оператори,
способни дакопмуникиратна основните езицис
жертвите на трафик идапредоставят полезна
информация на всички, които се обаждат.

Дейността се извършва от
мултипрофесионален екип, който получава
сигналите. Комуникацията е гарантирана на
следните езици:

• Албански

• Арабски

• Бенгалски

• Белоруски

• Български

• Китайски

• Френски

• Английски

• Молдовски

• Нигерийски

• Портогалски

• Румънски

• Руски

• Сърбо - хърватски

• Испански

• Украински

• Урду
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