Actualment hi ha persones
a prop teu que poden ser víctimes
de tràfic d’éssers humans.
És coresponsabilitat de tota
la societat restituir els drets
que els han estat vulnerats.
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Mòbil 679 65 40 88 (24h)
661 86 18 75
sicar@adoratrius.cat
www.sicar.cat
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Segell de Qualitat

Suport a
dones i infants
víctimes de
tràfic de persones

Adoratrius és una entitat religiosa de caràcter
social sense ànim de lucre que presta atenció a
dones vulnerabilitzades.
El tràfic d’éssers humans és la captació, el
trasllat, el transport, l’acollida o la recepció de
persones, a través de mitjans il·lícits com la
violència, amenaces, l’engany, el rapte, l’abús de
poder o l’abús d’una situació de vulnerabilitat o
altres elements de coacció, amb la finalitat de ser
sotmeses a explotació.
Aquesta forma contemporània d’esclavitud és una
greu violació de Drets Humans, una manifestació
de violència de gènere i un delicte tipificat al Codi
Penal que inclou les següents formes
d’explotació:

A Catalunya, desenvolupa des del 20 02 el
programa SICAR cat, que ofereix atenció
integral a dones i fills/es víctimes del tràfic
d’éssers humans (TEH) per a la seva recuperació
i la restitució dels seus drets. Així mateix, promou
el canvi social a través de la sensibilització i la
denúncia d’aquesta greu violació de Drets Humans
(DDHH).
Està format per un equip multidisciplinari que
ofereix els serveis de:

Desitjo col·laborar amb SICAR cat
Nom .........................................................................
Cognoms ....................................................................
DNI ..............................................................................
Adreça ........................................................................
Codi Postal ................... Població .............................
Data de Naixement ................ Telèfon ......................
e-mail ..........................................................................
Fent-me donant

± 10 €
± 20 €
± Un altre import: .............
Amb periodicitat:

± 30 €

± Mensual
± Tr i m e s t r a l
± Aportació única

± 60 €
± Anual

•

Explotació sexual, incloent la pornografia

•

Imposició de treball o serveis forçats

•

Matrimonis forçats

•

Realització d’activitats delictives

•

Explotació laboral

Transferència bancària a nom de SICAR cat:
LA CAIXA ES27 2100 1029 38 0200044296

•

Mendicitat

Data .................... Signatura ...................................

•

Extracció d’òrgans

•

Esclavitud o pràctiques similars a l’esclavitud

Retorn voluntari

Atenció Social

Allotjament

Formació

Salut i atenció psicològica

Atenció Jurídica

Segons Nacions Unides, al món, 3 de cada 4
víctimes són dones i nenes i cap país, ja
sigui com a origen, trànsit i/o destí de víctimes, és
aliè a aquesta realitat.

Forma de Pagament
Domiciliació bancària:
Titular del compte .....................................................
Codi compte client (ccc) ...........................................
Adreça oficina ...........................................................
Ciutat .................................... Codi Postal .................

Treball

Incidència

Aposta per un treball en xarxa i coordinat amb
organismes públics nacionals i internacionals i
amb entitats que lluiten per objectius afins a la
seva missió.

Informació sobre privacitat de dades personals (RGPD) i LSSICE.
De conformitat al RGPD i la LSSICE, l'informem que les dades de
contacte utilitzades per a la present comunicació estan incloses en
un registre de tractament de dades personals, el responsable del
qual és SICAR cat - amb domicili a SICAR cat, apartat de correus
23015 (08028) Barcelona, la seva finalitat és possibilitar les
comunicacions a través de correu electrònic de la nostra entitat
amb els diferents contactes que aquesta manté dins de l'exercici de
la seva activitat (com a usuàries, proveïdors, personal, assessors,
altres entitats, col·laboradors, etc...).
Sense perjudici d'això, se l'informa que vostè podrà exercitar els
drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, supressió o
portabilitat. Pel que ha de dirigir-se a: SICAR cat, Apartat de
Correus 23015 (08028) Barcelona, adjuntant l’acreditació de la
identitat i el dret que desitja tramitar. També ho podrà fer de forma
senzilla aportant la mateixa documentació per email a l'adreça de
correu: gestio2@adoratrius.cat

± No desitjo rebre informació sobre les activitats i
novetats de SICAR cat

