
 

Ви відчуваєте себе жертвою насильницької 
поведінки? 

 
Вас змушують робити щось проти вашої волі ? Вас хтось постійно контролює? 
Ця людина використовує силу, б'є чи погрожує вам?  
  
Ніхто не має права змушувати вас робити щось проти вашої волі. 
 
 

Як дізнатись, що вас використовують та експлуатують  

 ви працюєте за копійки 

 ваш робочий день довгий, без перерви на відпочинок 

  ваша праця небезпечна, без надійних засобів захисту та безпеки 

  вам не дозволено тримати при собі власні документи які 

посвідчують вашу особу 

 вам погрожують, вас шантажують 

 вас змушують повернути частину вашої платні роботодавцю 

 ви відчуваєте постійний страх 

 ви постійно знаходитись, проживаєте та спите на робочому місці  

Якщо ви знаходитесь в одній з подібних ситуацій, зверніться до нас 
ми вам допоможемо. Ця зустріч буде анонімною, безкоштовною та 
без контрактовою.  

Якщо вам складно звернутись до нас безпосередньо, зверніться до 
ваших друзів або до людини якій ви довіряєте до лікаря чи до 
викладача. Нехай вони зв'яжуться з нами чи з поліцією. 

Як з нами з'вязатися: 
 
Rue des Alexiens 16b 
1000 Bruxelles 
 
Lun – ven    9h00 – 17h00 
 
Tel : 02 511 64 64 - 24/7 
Emai : l info@pag-asa.be 
What's app SMS :  0470 94 07 77 
 
facebook.com/PAGASA.vzw.asbl/ 
 
 

У випадку негайної 
небезпеки , 
зателефонуйте до 
поліції : 112 

 

 

Вас щось турбує ? 

 

Як до нас звернутись анонімно? 
 

Хочете зберегти ваше звертання до нас у таємниці ? 

Ви можете завжди звернутись до нас 
анонімно. Все що ви нам розповідатимете,  
фіксується  без вашого імені та без будь яких 
ідентифікаційних особистих даних . 

Ми зобов'язуємся зберігати  професійну 
таємницю  і  не поширювати будь яку  
інформацію про вас  без вашої  на те згоди 

 
Ви можете видалити наш номер телефону із 
вашого пристрою або використовувати телефон 
іншої людини . Також ви можете надіслати нам 
повідомлення через (смс чи watsapp) і попросити 
з'єднатися з вами по прихованому номеру . 

 

   

Ви знаходитесь без легальних документів? 
 

Боїтеся з'єднуватися з поліцією? 
. 

Немає значення якщо ви знаходитесь без будь-
якого дозволу на проживання, ви можете нам 
усе   розповісти. Ми не намагаємося вам 
зашкодити без вашого відома . 

 

 Без проблем. Поліція існує щоб вам допомогти , 
захищати, проте ми не будемо з'єднуватися з 
поліцією без вашої на те згоди. Тому ви можете 
нам довіряти без будь-якого остраху. 

 

 


