ДІЯЛЬНІСТЬ БЕЗНОШТОВНОЇ ГАРЯЧОЇ ЛІНІ
(NUMERO VERDE) З НАДАННЯ ДОПОМОГИ
ЖЕРТВАМ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ ТА/АБО
СЕРЙОЗНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ:
• oтримує прохання про допомогу та / або звіти
з усієї національної території;
• виконує фільтраційну дію, що полягає в
ідентифікації відповідних телефонних дзвінків;
• інформує про чинне законодавство що до
імміграції та торгівлi людьми, та можливості
втечі з умов примусу та серйозної експлуатації;
• направляє відповідні доповіді до Проектів по
боротьбі з торгівлею людьми, які реалізують
програми виникнення, допомоги та соціальної
інтеграції, на основі їх територіальних
компетенцій;

www.osservatoriointerventitratta.it

• надає консультації інституційним та
приватним соціальним суб'єктам, які мають
контакти з потенційними жертвами торгівлі
людьми та/або серйозної експлуатації;

numeroverde@numeroverdeantitratta.org

• допомагає виконавцям національної мережі
по боротьбі з торгівлею людьми в пошуку
нових методів для прийому користувачів;

numero verde antitratta

• сприяє поширенню Безноштовної гарячої ліні
- Numero Verde та підвищення обізнаності на
тему торгівлі людьми, в тому числі через
використання основних соціальних мереж;
• керує багатомовним сайтом
www.osservatoriointerventitratta.it та
національною базою даних під назвою SIRIT;
• Øздійснює покращення та зміцнення
національної мережі також шляхом організації
зустрічей для обговорення.

www.facebook.com/NVAntitratta/

ilnumeroverde

Мобільни
й номер

@antitratta

МІСЬКИЙ ЗВИЧАЙНИЙ ТАРИФ
“Торгівля людьми – злочин та
порушення прав людини, iї
гідності та цілісності.”
Конвенція Ради Європи проти торгівлі людьми.

• Hегайний захист та перша підтримка
жертвам торгівлі людьми та/або серйозної
експлуатації, включаючи негайний прийом,
санітарна допомога,
та правовий захист
відповідно до положень статті 13 Закону
228/2003;
• Діяльність, спрямована на отримання
посвідки на тимчасове проживання– Permesso
di soggiorno, відповідно до ст. 18 D.Lgs. 286/98;
Numero verde - механізм, створений Головою Ради
міністрів-департаменту Рівних Можливостей.
"Торгівля людьми" означає перевезення особи,
через силу чи обман, в інше місце, ніж те, в якому
вона проживає, з метою сексуальної експлуатації,
трудової експлуатації, незаконної економіки,
жебрацтва або торгівлі органами
Жертви торгівлі людьми та/або серйозної
експлуатації можуть отримати доступ до Єдиної
програми. Programma Unico di emersione – це
допомогa та соціальнa інтеграція, що фінансується
на національному рівні Департаментом Рівних
Можливостей – Головою Ради Міністрів. Кожен
проект, що пропонує державний або приватний
соціальний орган, може викорустовувати мережу
виконавчих органів, які роблять:
• Діяльність Першого контакту з населенням,
що знаходиться під загрозою експлуатації,
спрямована на захист здоров'я та появу
потенційних жертв торгівлі людьми та/або
серйозної експлуатації;
• Проактивні багатоагентні дії для виявлення
статусу жертви торгівлі людьми та/або
серйозної експлуатації, в тому числі в
Територіальних
комісіях
з
визнання
міжнародного захисту;

• Дії спрямовані на сприяння соціальнопрофесійної інтеграції та досягненню житлової
автономії.
Цей cервіс, що працює з 2000 року, в даний час
керується регіоном Венето.
На сам перед надається допомога особам які
постраждали торгівлі людьми, та що підлягають
всім формам експлуатації. Також серед основних
активаторів безкоштовного номера є:

Безноштовнa гарячя лінія– Numero Verde діє 7
днів на тиждень, 24 години на добу, керованa
мультипрофесійними операторами, здатнi
спілкуватись на різних мовах з постраждалими
торгівлі людьми та забезпечувати інформацією
всіх, хто користуєтся номерoм.
Діяльність ведеться мультипрофесійною
командою, здатною зібрати звернення.
Гарантуються наступнi мови:

• Албанська
• Арабська
• Бенгальська
• Білоруська
• Болгарська
• Китайська

Установи;

• Французька

Державні та приватні органи;

• Англійська

Правоохоронні органи;

• Молдавська

Приватні особи.

• Нігерійська
• Португальська
• Румунська
• Російська
• Сербськo - хорватська
• Іспанська
• Українська
• Урду
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