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У Великій Британії сучасне рабство 
вважається серйозним злочином. 
Існує багато видів сучасного рабства, 
включаючи сексуальну експлуатацію, 
вимушену працю, злочинну 
експлуатацію, підневільну працю у 
домашньому господарстві, вилучення 
органів та торгівлю людьми.

До торгівлі людьми відносяться дії, що 
належать до примусу до експлуатації 
— вербування, переміщення або 
отримання людини шляхом обману. 
Можливо, вам сказали, що ви їдете до 
Великої Британії працювати легально, 
але, коли ви приїхали, вас погрозами 
змусили працювати.

Національний консультативний механізм (NRM) — це система, яка знаходить 
потенційних жертв сучасного рабства, спрямовує їх до фахівців та забезпечує 
отримання ними відповідної допомоги. 

Якщо ви хочете, щоб уряд Великої Британії визнав вас жертвою сучасного 
рабства, попросіть їх розглянути вашу заяву, звернувшись до співробітника 
служби екстреної допомоги за направленням до NRM. Підготовлені працівники, 
які приймають рішення у Міністерстві внутрішніх справ, розглянуть вашу заяву 
та вирішать, чи вважають вони вас жертвою сучасного рабства. Працівники, 
що приймають рішення, спочатку вирішать, чи є розумні підстави припускати, 
що ви є жертвою сучасного рабства. Вони намагаються ухвалити це перше 
рішення протягом 5 днів, а ви маєте право протягом цього часу на термінове 
забезпечення житлом, якщо у вас немає можливості забезпечити себе житлом 
самостійно.  Якщо ви отримаєте позитивне рішення про розумні підстави, ви 
матимете право на певний рівень підтримки з боку уряду Великої Британії. Вас 
не можуть вислати з Великої Британії, доки розглядається ваша заява. 
Ви маєте право на мінімум 45 днів для ухвалення виваженого рішення 
— деяким людям може знадобитися набагато довше. Протягом цього часу 
уряд Великої Британії збере про вас більше інформації та ухвалить остаточне 
рішення («Рішення про переконливі підстави») щодо того, чи вони вас 
вважають жертвою сучасного рабства.

Якщо винесуть  позитивне «Рішення 
про переконливі підстави», яке 
підтверджує, що уряд Великої Британії 
вважає вас жертвою сучасного 
рабства, ви можете мати право на 
додаткову допомогу для відновлення.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КОНСУЛЬТАТИВНИЙ  
МЕХАНІЗМ (NRM)

Якщо ви поки що не готові прийняти це рішення, ви можете попросити направлення пізніше. Якщо є ризик жорстокого 
поводження або ви потребуєте допомоги та підтримки, ви, можливо, маєте право на 
допомогу з боку місцевої влади відповідно до Закону про 
допомогу (2014 р.).

Подання заявки 
до NRM

Перше рішення — 
«Рішення про розумні 

підстави»

Остаточне рішення 
— «Рішення про 

переконливі підстави»

5 ДНІВ 45 ДНІВ (МІНІМУМ)



Якщо ви хочете, щоб вас направили до NRM...
Направлення до NRM разом із вами заповнить співробітник екстреної 
служби. Співробітники екстреної служби — це фахівці, які працюють у певних 
організаціях та навчені як укладати направлення до NRM:

Якщо ви дорослий (вам більше 18 років), ви повинні дати згоду на направлення 
в NRM. Погоджуючись, щоб вас направили до NRM, ви також даєте згоду 
на передачу вашої інформації відповідним органам, таким як Міністерство 
внутрішніх справ та поліція. Ви можете не звертатися до поліції, але вони 
можуть зв'язатися з вами самі і запитати, чи хочете ви до них звернутися і чи 
потрібна вам допомога. Вас попросять надати особисту інформацію, звіт про 
те, що з вами сталося, про ваш переїзд до Великої Британії та переміщення 
всередині країни. 

Співробітники екстреної служби навчені розпізнавати ознаки торгівлі людьми 
та сучасного рабства та знають, яку інформацію включити на підтримку вашої 
заяви. Співробітник екстреної служби повинен зачитати вам все викладене у 
формі направлення, і переконатися, що там все вірно, а ви повинні запросити 
копію цієї форми і зберегти її. Поки йде цей процес, вам можуть надати 
тимчасове житло. Якщо вам потрібно буде покинути це житло після прийняття 
рішення про розумні підстави, вам про це повідомлять. 
 
Якщо на цьому етапі рішення про розумні підстави негативне, дивіться розділ 
«Без NRM», і якщо у вас є додаткові докази на підтримку вашої заяви, ви можете 
попросити свого співробітника екстреної служби оскаржити це рішення.

Поліція Армія 
Порятунку

Спеціалізовані 
благодійні 
організації

Місцеві органи 
влади



Якщо у вас немає коштів і ви не маєте права на житло, або якщо 
вам небезпечно залишатися там, де зараз ви живете, вам можуть 
надати тимчасове безпечне житло.

Якщо у вас вже є безпечне місце для проживання або якщо 
ви маєте право на те, щоб вам надали житло, або якщо вас не 
прийняли у безпечне житло, спеціалізовані служби підтримки 
можуть запропонувати вам інформаційно-просвітницьку 
підтримку. Вам призначать соціального працівника з місцевої 
спеціалізованої організації, який відвідає вас та запропонує 
зазначену вище допомогу.

Варіанти допомоги та підтримки у NRM: 
ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА АБО 
РОЗМІЩЕННЯ ТА ПІДТРИМКА

Якщо NRM прийме позитивне «Рішення 
про розумні підстави» , спеціалізовані 
установи зможуть запропонувати вам 
підтримку. Організація-контрактант, яка 
надає допомогу потерпілим (Victim Care 
Contractor (VCC)), може направити вас до 
організації, яка допоможе вам отримати 
доступ до наступного:

Проживання 
та термінове  забезпечення житлом

Поїздки 
на зустрічі

Емоційна та практична порада та допомога

Допомога під час переходуна альтернативний вид підтримки

Допомогапід час кримінального 
провадження

Медичне лікування 

та доступ до консультацій

Перекладач 
та доступ до послуг 

перекладача

Юридичне 
представництво
та доступ до юридичної 
допомоги

Інформація
про компенсаційні виплати

Навчання та освіта
та доступ до ринку праці

Фінансова 

та матеріальна допомога

Рідна країна 

повернення допомоги та 

дискреційний дозвіл на 

перебування в країні
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КОНСУЛЬТАЦІЯ ЮРИСТА
У разі прийняття позитивного «Рішення про 
переконливі підстави», ви маєте право на безкоштовну 
юридичну допомогу при отриманні деяких видів 
юридичних консультацій. 

При необхідності ви можете обговорити варіанти 
імміграції та отримати доступ до деяких інших 
юридичних консультацій. Якщо у вас немає статусу 
у Великій Британії, вам слід подумати про варіанти 
імміграції. 

Ви повинні зібрати інформацію, яка допоможе 
вам заповнити заявку, і звернутися за юридичною 
консультацією, щоб визначити найбільш вдалий  
для вас варіант.

ЯКЩО ВИ ОТРИМАЄТЕ ПОЗИТИВНЕ 
«РІШЕННЯ ПРО ПЕРЕКОНЛИВІ ПІДСТАВИ» (CG)

Якщо ви отримаєте позитивне «Рішення про переконливі підстави» 
(CG), це підтвердить, що уряд вважає вас жертвою сучасного рабства. 
Ваш постачальник послуг підтримки оцінить ваші потреби, що стосуються 
процесу вашого відновлення. Ця оцінка призначена для того, щоб допомога 
не припинилася передчасно — до того, як ви достатньо відновитесь і зможете 
безпечно перейти на програму підтримки іншої організації. 

Це буде щонайменше 45 днів додаткової підтримки.

Якщо «Рішення про переконливі підстави» (CG) буде негативним, це 
підтвердить, що уряд не вважає вас жертвою сучасного рабства. Після цього 
у вас залишиться 9 днів  на програмі підтримки, щоб вийти з неї і отримати 
доступ до інших служб підтримки, якщо вони вам потрібні. Докладнішу 
інформацію про підтримку, до якої ви можете отримати доступ, дивіться  
на звороті. 
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Якщо ви не погоджуєтесь з «Рішенням про 
переконливі підстави» (CG), і вважаєте, що те, через що 
ви пройшли, відповідає визначенню сучасного рабства, 
ви можете попросити свого постачальника послуг 
підтримки, законного представника або співробітника 
екстреної служби допомогти вам подати запит на 
перегляд рішення. Ви можете включити будь-яку 
інформацію, яка, на вашу думку, була відсутня під час 
розгляду вашої заявки. Вам будуть надавати підтримку, 
поки ваша заявка буде переглядатися.



Якщо вам відмовлять у NRM 
Або якщо ви отримали негативне «Рішення 
про розумні підстави» (RG) або «Рішення про 
переконливі підстави» (CG)
Сучасне рабство — дуже специфічний вид злочину. Негативне рішення не 
обов'язково означає, що вам не вірять. Це може означати, що те, що сталося 
з вами, не відповідає критеріям сучасного рабства. Однак ви можете 
отримати доступ до альтернативної підтримки.

Якщо є ризик жорстокого поводження або ви потребуєте допомоги та 
підтримки, ви, можливо, маєте право на допомогу з боку місцевої влади 
відповідно до Закону про допомогу (2014 р.). 

Якщо у вас немає законного права залишатися у Великій Британії, вам 
слід подумати про варіанти імміграції. Ви повинні зібрати інформацію, 

яка допоможе вам заповнити заявку на право залишитися у Великій 
Британії, — якщо ви цього хочете, — і звернутися за юридичною 

консультацією, щоб визначити варіант, який вам найбільше підходить.

Ви можете мати або не мати права на фінансову допомогу для 
отримання юридичних консультацій. Отримувати консультації слід лише у 

кваліфікованих юрисконсультів, які, можливо, зможуть вам запропонувати 
пільгову юридичну допомогу, допомогу на громадських засадах або 

безкоштовні юридичні консультації. Завжди перевіряйте, чи вимагає ваш 
юрисконсульт оплати  за послугу.

Ви можете знайти консультанта з імміграційних питань, відвідавши веб-
сайт www.gov.uk та ввівши в рядку пошуку «імміграційний консультант». Крім 

того, ви можете відвідати веб-сайт: 

Надання консультацій особами, які не мають кваліфікації або незареєстровані 
консультанти, є порушенням закону, і, користуючись їхніми послугами, 

ви ризикуєте, тому що їхні поради можуть бути неправильними або не 
відповідати останнім законам.

Якщо ви хочете повернутися до своєї рідної країни, Служба добровільного 
повернення в Міністерстві внутрішніх справ може допомогти вам 
повернутися. Зв'язатися з ними можна за телефоном 0300 004 0202. 

Працівники цієї служби обговорять з вами ваше повернення та ту допомогу, 
яка може вам знадобитися. Якщо це безпечно для вас, ви також можете 

звернутися за підтримкою до свого посольства.

ВАРІАНТИ ІММІГРАЦІЇ  
ТА ЮРИДИЧНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ 

Телефон: 0845 000 0046 

Веб-сайт: www.oisc.gov.uk



Будь-яка людина може зареєструватися у сімейного лікаря (GP) як пацієнт 
Національної служби охорони здоров'я (NHS). 

Плата за первинну медичну допомогу (наприклад, сімейного лікаря) або 
невідкладну медичну допомогу не стягується. Ви також не маєте платити за 
медичне обслуговування, якщо у вас статус регулярного проживання, або якщо 
ви здобувач притулку, біженець, або якщо уряд визнає вас можливою жертвою 
сучасного рабства. 

Деякі медичні послуги NHS будуть платними, і вас можуть попросити за них 
заплатити до початку лікування. Якщо ви маєте сумніви щодо свого права на 
безкоштовні послуги, обговоріть це з медичним працівником. Національна 
служба охорони здоров'я (NHS) може перевірити ваш імміграційний статус 
у Міністерстві внутрішніх справ, якщо в них виникнуть сумніви. Якщо це 
трапиться, вони повинні повідомити вас про це; також вони можуть надати  
вам інформацію про цей процес. 

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я 

ДОСТУП ДО ЖИТЛА
Якщо у вас у Великобританії статус регулярного проживання або постійний 
дозвіл на проживання, ви, можливо, маєте право на допомогу з 
проживанням у Великобританії, включаючи допомогу бездомним.

Якщо у вас немає статусу у Великобританії,  у вас може не бути права на 
отримання житла, і у вас можуть виникнути труднощі з доступом до 
нього. Вам слід звернутися за консультацією до служби з житлових питань.

Ви можете отримати консультацію в Бюро консультацій громадян або у 
законного представника  щодо ваших прав та привілеїв.



ПІДТРИМКА ОСІБ,  
ЯКІ ШУКАЮТЬ ПРИТУЛКУ

ПІДТРИМКА 
Додається список служб підтримки, а також інших служб, 
які можуть порадити вам, де знайти підтримку в районі 
вашого проживання. Сюди входять продовольчі банки та 
притулки для безпритульних.

Якщо ви подали або хочете подати заяву про 
надання притулку, ви, можливо, маєте право на 
допомогу Національної служби з надання 
підтримки шукачам притулку (NASS) (див. 
контактну інформацію в інформаційному листку). 

Перш ніж подавати заяву про надання 
притулку, рекомендується отримати юридичну 
консультацію. 

ДОСТУП ДО СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ
Якщо у вас є статус поселенця, дозвіл на проживання, 
такий як статус біженця, гуманітарний захист, або право на 
проживання у Великій Британії,  ви можете подати заявку на 
державну соціальну допомогу — єдину соціальну виплату 
(Universal Credit). 

Ви можете отримати пораду в Бюро консультації населення, 
на веб-сайті уряду або постачальника юридичних послуг, 
щоб обговорити, чи можете ви подати заяву на отримання 
соціальної підтримки. 



ВАШІ ПРИМІТКИ

за підтримки Wates Group


