Консултации,
обучение и
подпомагане
на имигранти

IBF –Интервенционен център за
подпомагане на жени жертви на
трафик
здравеопазване

сигурност

правна защита

подкрепа в процеса
при търсене на работа
www.lefoe.at

Ние ти съдействаме

› страхувам се
› принудена съм да работя
ден и нощ без почивка
› принудена съм да
проституирам
› заставена съм денонощно
да работя в домакинство
› омъжена съм против
волята ми

› чрез временно настаняване в защитено жилище с
денонощно присъствие на
специализиран персонал
› като те придружаваме
на твоя роден език при
получаване
на медицинска, социална и
психотерапевтична помощ
› с правна консултация
› с информация за легален
престой и право на работа
в Австрия
› с курсове по немски и
други учебни програми
› в процеса на търсене на
работа
› при твое желание организираме завръщането ти у
дома.

› паспорта ми е отнет
› не  получавам обещаното
възнаграждение
› дължа голяма сума пари
› аз и семейството ми сме
заплашени
› имам нужда да поговоря
с някого

› Ние работим анонимно и
спазваме личната тайна
› Ние съдействаме при
изваждането на нов
паспорт и други важни
документи
› Ние при твое желание те
придружаваме в полицията
при разпит
› Ние те придружаваме при
даване на показания в
съда, както и осигуряваме
защитата на твоите
интереси чрез адвокат
› Ние те подкрепяме
и съдействаме при
започване на независим и
самостоятелен живот

Bulgarisch

LEFÖ | IBF
Floragasse 7A/7
A-1040 WIEN/Виена

Банкова сметка:
BA-CA (BLZ 12000)
IBAN: AT09 1200 0006 8406 3605
BIC: BKAUATWW

Телефон: +43(0)1 79 692 98
Фах: +43(0)1 79 692 99
Е-Маил: ibf@lefoe.at
www.lefoe.at

Im Auftrag von

Работно време
Понеделник, вторник и петък от
9.00ч до 14.00ч.
Четвъртък от 14.00ч до 19.00ч
Извън работно време можеш
да ни оставиш съобщение на
телефонния секретар. Съобщи
ни твоето име и телефонен
номер, ние ще те се обадим
обратно.
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