Тревожите ли се, че детето ви може би е
криминално експлоатирано?
Мислите ли, че може да участва в продаването на наркотици
или друга криминална дейност? Забелязали ли сте промяна в
поведението и не знаете на какво се дължи?
Какво означава
криминална
експлоатация?
- Когато деца са
използвани, по някой
път в групи, за
криминални дейности
като продажба на
оръжия/наркотици,
пране на пари през
автомати за билети, или
при помощ в грабежи.
- Младите хора понякога
наричат това ‘’going
cuntch’’, ‘’going country’’
или ‘’going OT’’

- Понякога децата биват
изпращани извън
района им и могат да
бъдат далеч за дни
- Когато деца биват
изпращани от
пълнолетни хора да
извършат престъпление,
което ще
облагодетелства
последните, това е
експлоатация и
трафик на хора.

Важно е да знаете, че не сте сами и не трябва да се
самообвинявате. Много родители и настойници са в
подобна ситуация и може да направите следното за да
защитите детето си:
- Уведомете социалните служби (Children’s Social Care).
Социален работник ще ви помогне да вземете стъпки в
помагането на детето си. Те ще направят оценка базирана
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на опасението, че детето ви се намира в опасност от
външни за семейството фактори
Ако се нуждаето от повече подкрепа посетете други
специалисти: личен лекар, училище, полиция, младежки
работник (youth worker)
Може да уведомите полицията като заявите ‘’Опасявам се,
че детото ми е въвлечено в трафик за криминална
експлоатация’’
Ако детето ви не се намира там, където трябва да е, обявете
го за изчезнало на тел. 101. Не трябва да чакате 24
часа!
Ако са взели детето ви с кола или то има билети за
автобус/влак, запишете тези данни, за да ги предадете на
полицията или социалния работник
Може да има и други доказателства, че детото ви е
експлоатирано като: комуникации по социални медии;
необясними пари, телефони, дрехи, подаръци; промяна в
поведението. Когато е възможно запазете тези данни

Не се тревожете, че се обаждате в полицията – вие се
опитвате да защитите детето си
- Говорете с детето си за това, което ви тревожи
- Уведомете го, че не е в беда – и че сте загрижени
- Хората експлоатиращи детето ви може да отправят
заплахи към вас или към семейството ви. Детето ви може
да е уверено, че ще ви защити. Уверете детето си че знаете
с какво е свързан рискът и че не е негова отговорността да
ви защити
Има и други знаци, че някой е въвлечен в трафик на
хора и бива криминално експлоатиран. Може да
получите помощ по много други начини


Ако сте спешно притеснени за безопасността на детето си, обадете се на полицията
на 999



Ако имате опасения които не за спешни, свържете се с местния ви екип по закрила
на детето (Children’s Service Safeguarding) или линията за помощ на NSPCC
(National Society for the Prevention of Cruelty to Children) на 0808 800 5000
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Ако детето ви иска да говори с някого може да се свържат с ‘’ChildLine’’ на 0800
1111 или ‘’Get Connected’’ на 0808 808 4994 (СМС на 80849)



Ако се тревожите да се свържете с полицията заради емигранстки статус то може да
намерите повече информация на сайта на ‘’Coram Children's Legal Centre’’
https://www.childrenslegalcentre.com/get-legal-advice/
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