Arkusz informacyjny dla uczestników
Ankieta Evidence for Equality National Survey (EVENS): dokumentowanie życia mniejszości
etnicznych i religijnych w dobie kryzysu
Arkusz informacyjny dla uczestników
Został(a) Pan/Pani zaproszony(-a) do wzięcia udziału w ankiecie Evidence for Equality National Survey
(EVENS). Zanim zdecyduje Pan/Pani, czy wziąć w niej udział, powinien(-na) Pan/Pani dowiedzieć się,
dlaczego jest ona prowadzona i na czym polega. Prosimy poświęcić chwilę na uważne przeczytanie
poniższych informacji przed wzięciem udziału w ankiecie. Może je Pan/Pani omówić z innymi osobami.
Jeżeli potrzebuje Pan/Pani więcej informacji lub dalszych wyjaśnień, prosimy skontaktować się z nami.
Dziękujemy za lekturę!
Kto będzie prowadził to badanie?
Badanie będzie prowadzić firma Ipsos MORI na zlecenie badaczy z Uniwersytetu w Manchesterze,
Uniwersytetu St Andrews i Uniwersytetu Sussex.
Jaki jest cel badania?
Chcemy dowiedzieć się, jaki wpływ ma pandemia COVID-19 i związane z nią lockdowny na mniejszości
etniczne zamieszkujące Anglię, Szkocję i Walię. Zadamy pytania dotyczące wpływu pandemii na różne
obszary Pana/Pani życia, takie jak: edukacja, zatrudnienie, sytuacja finansowa i mieszkaniowa, życie
towarzyskie, uczestnictwo polityczne, zdrowie oraz doświadczanie rasizmu i dyskryminacji.
Dlaczego wybrano mnie do wzięcia udziału w ankiecie?
Interesują nas Pana/Pani doświadczenia związane z pandemią COVID-19. W szczególności skupiamy
się na dokumentowaniu doświadczeń mniejszości etnicznych i religijnych. Niniejsza ankieta
prowadzona jest również z udziałem liczniejszych grup społecznych, abyśmy mogli poznać opinie
różnych sektorów społeczeństwa.
Czy wyniki badania zostaną opublikowane?
Wyniki badania zostaną opublikowane w witrynie internetowej poświęconej temu projektowi:
www.ethnicity.ac.uk/evensurvey, jak też w naszych kanałach mediów społecznościowych:
@EVENSurvey (Twitter) oraz @evensurvey (Instagram). Rezultaty ankiety zostaną opublikowane i
udostępnione pracownikom akademickim w postaci wersji roboczych artykułów publikowanych
online, artykułów w recenzowanych czasopismach naukowych, zbiorów redagowanych, monografii,
seminariów oraz prezentacji na konferencjach. Będziemy również publikować oceny strategii
politycznych, artykuły medialne oraz wpisy na blogach oparte na rezultatach ankiety. Będziemy
udostępniać te rezultaty ogółowi społeczeństwa za pośrednictwem warsztatów, podcastów i
materiałów wideo.
Kto zaaprobował ten projekt badawczy?
Projekt ten uzyskał aprobatę Komisji ds. Etyki Badawczej Uniwersytetu w Manchesterze. [202110455-17768].

Kto finansuje ten projekt badawczy?
Fundusze na prowadzenie niniejszej ankiety pochodzą od Economic and Social Research Council (ESRC,
Rada ds. Badań Ekonomicznych i Społecznych).
Co będę musiał(a) zrobić, jeżeli postanowię wziąć udział w ankiecie?
Najpierw zadamy Panu/Pani kilka pytań w krótkiej ankiecie rejestracyjnej, która ma na celu ustalenie,
czy spełnia Pan/Pani kryteria uczestnictwa w ankiecie głównej. Jeżeli zakwalifikuje się Pan/Pani do
ankiety głównej, poprosimy o wypełnienie 30-minutowej ankiety online lub, jeżeli Pan/Pani woli, o
wzięcie udziału w 40-minutowym wywiadzie telefonicznym – zarówno wywiad, jak i ankieta dotyczą
doświadczeń związanych z pandemią COVID-19.
Czy otrzymam wynagrodzenie za uczestnictwo?
Jeżeli spełni Pan/Pani kryteria uczestnictwa w ankiecie głównej i ją ukończy, otrzyma Pan/Pani od nas
voucher upominkowy.
Co stanie się, jeżeli nie będę chciał(a) wziąć udziału w ankiecie lub zmienię zdanie?
Od Pana/Pani zależy, czy zechce Pan/Pani wziąć udział w ankiecie, czy też nie. Jeżeli zdecyduje się
Pan/Pani na wzięcie udziału, będzie Pan/Pani mogła wyświetlić niniejszy arkusz informacyjny,
wchodząc na stronę informacyjną firmy Ipsos MORI (evenssurveyinfo.ipsos-mori.com). Poprosimy
Pana/Panią o wyrażenie zgody na udział w ankiecie pisemnej online lub w formie wywiadu
telefonicznego (jeżeli wybierze Pan/Pani udział telefoniczny, pracownik firmy Ipsos MORI może
odczytać Panu/Pani na żądanie całą treść niniejszego arkusza). Nawet jeżeli już zdecyduje się Pan/Pani
na udział, będzie Pan/Pani miał(a) możliwość wycofania się w dowolnym momencie bez podawania
powodu i bez żadnego uszczerbku. Nie będzie to miało wpływu na Pana/Pani prawa związane z
ochroną danych osobowych. Jeżeli zdecyduje się Pan/Pani nie brać udziału w ankiecie, nie musi
Pan/Pani nic więcej robić.
Jakie informacje na mój temat będziecie zbierać?
Aby umożliwić Panu/Pani udział w tym projekcie badawczym, firma Ipsos MORI poprosi Pana/Panią o
podanie danych umożliwiających zidentyfikowanie Pana/Pani, tzw. „informacji dotyczących
tożsamości”. Uściślając, zadamy Panu/Pani pytania dotyczące Pana/Pani płci, wieku, przynależności
etnicznej, religii, stanu cywilnego, orientacji seksualnej, kraju urodzenia oraz kodu pocztowego.

Pod koniec ankiety firma Ipsos MORI poprosi o Pana/Pani zgodę na uzyskanie Pana/Pani danych
kontaktowych, co umożliwi wysłanie Panu/Pani vouchera upominkowego, a następnie o zgodę na
udostępnienie Pana/Pani danych kontaktowych nam (Uniwersytetowi w Manchesterze), abyśmy
mogli zaprosić Pana/Panią do udziału w dalszych badaniach za pośrednictwem poczty e-mail,
tradycyjnej lub wiadomości SMS.
Jaka jest podstawa prawna zbierania przez was tych informacji?
Uniwersytet w Manchesterze i firma Ipsos MORI zbierają i przechowują te informacje dotyczące
tożsamości zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, chroniącymi Pana/Pani
prawa. W myśl tych przepisów musimy mieć podstawę prawną (konkretny powód) zbierania

Pana/Pani danych. W przypadku niniejszego badania konkretnym powodem zbierania przez firmę
Ipsos MORI danych jest „zgoda na udział w badaniach” oraz „zgoda na przekazanie danych
Uniwersytetowi w Manchesterze”. Gdy Uniwersytet w Manchesterze analizuje dane, swój powód
określa jako „zadanie realizowane w interesie publicznym” oraz „proces niezbędny do celów badań
naukowych”.

Jakie mam prawa w odniesieniu do informacji, które zbierzecie na mój temat?

Jeżeli chodzi o Pana/Pani dane osobowe, ma Pan/Pani szereg praw zapewnionych przez
przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Ma Pan/Pani prawo zażądania dostępu do swoich
danych osobowych, wycofania zgody na przetwarzanie lub wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania
Pana/Pani danych osobowych przez firmę Ipsos MORI przed 31 lipca 2021 r. (firma będzie
przechowywać Pana/Pani dane tylko tak długo, jak będzie to konieczne w związku z badaniem, tj. aby
przesłać Panu/Pani linki do ankiety, vouchery upominkowe oraz przekazać dane Uniwersytetowi w
Manchesterze). Respondent może sprzeciwić się przetwarzaniu jego odpowiedzi w ankiecie w
dowolnym momencie przed rozpoczęciem przetwarzania danych przez firmę Ipsos MORI w celu ich
przekazania Uniwersytetowi w Manchesterze 17 maja 2021 r. Jeżeli chodzi o Pana/Pani dane
kontaktowe przechowywane przez Uniwersytet w Manchesterze, może wycofać Pan/Pani zgodę na
ich przechowywanie przed 31 lipca 2026 r., kiedy zostaną one zniszczone – o ile nie zostaną zniszczone
wcześniej – jeżeli Uniwersytet w Manchesterze uzna, że nie jest konieczne przechowywanie ich przez
pełny okres zatrzymania, np. w przypadku, gdy przyszłe badania zakończą się wcześniej, niż
przewidywano.
Jeżeli chciał(a)by Pan/Pani dowiedzieć się więcej o swoich różnych prawach lub naszych sposobach
zapewnienia, że Pana/Pani informacje będą wykorzystywane w sposób zgodny z prawem, prosimy
przeczytać Informację o polityce ochrony prywatności dla celów badawczych Uniwersytetu w
Manchesterze oraz Informację o polityce ochrony prywatności firmy Ipsos MORI, które można
znaleźć na stronie informacyjnej poświęconej niniejszej ankiecie: evenssurveyinfo.ipsos-mori.com.
Czy moje informacje będą traktowane poufnie, a moje informacje dotyczące tożsamości będą
chronione?
Tak. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, w której ujawnił(a)by Pan/Pani, że planuje skrzywdzić siebie
lub innych. Skontaktujemy się wówczas z Panem/Panią i być może będziemy musieli podjąć dalsze
działania, takie jak wezwanie policji, pogotowia ratunkowego lub pomocy społecznej.
Zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych Uniwersytet w Manchesterze i firma
Ipsos MORI są administratorami danych w tym projekcie. Oznacza to ciążącą na nas
odpowiedzialność za zapewnienie, że Pana/Pani informacje pozostają bezpieczne i poufne oraz są
wykorzystywane jedynie w sposób, o którym został(a) Pan/Pani powiadomiony(-a). Wszyscy badacze
otrzymują szkolenie w tym zakresie, a Pana/Pani dane chronione są z wykorzystaniem poniższych
metod.
Pana/Pani dane kontaktowe oraz zapis zgody będą przechowywane oddzielnie od Pana/Pani
odpowiedzi w ankiecie i dostępne jedynie dla zespołu badawczego firmy Ipsos MORI oraz
konkretnych badaczy Uniwersytetu w Manchesterze. Jeżeli zgodzi się Pan/Pani, aby Uniwersytet w
Manchesterze kontaktował się z Panem/Panią w sprawie przyszłych badań dotyczących podobnych

tematów, badacze Uniwersytetu będą mogli użyć linku skojarzonego z plikami z Pana/Pani
informacjami w celu zaproszenia Pana/Pani do wzięcia udziału w tych badaniach. Może Pan/Pani
jednak w dowolnym momencie zażądać usunięcia swoich informacji z bazy danych kontaktowych.
Pana/Pani dane kontaktowe i indywidualne odpowiedzi w ankiecie będą przechowywane oddzielnie,
najpierw przez firmę Ipsos MORI z użyciem jej bezpiecznych, szyfrowanych serwerów danych
(jedynie wyznaczeni badacze w firmie Ipsos MORI mają dostęp do Pana/Pani danych, gdy są one
przechowywane przez firmę). Firma Ipsos MORI w bezpieczny sposób zniszczy swój zapis Pana/Pani
danych kontaktowych po przekazaniu ich badaczom Uniwersytetu w Manchesterze, w ciągu trzech
miesięcy od zakończenia niniejszego projektu.
Gdy dane kontaktowe i indywidualne odpowiedzi zostaną już przekazane badaczom Uniwersytetu w
Manchesterze, jego pracownicy umieszczą je oddzielnie na serwerach badawczych o wysokim
poziomie bezpieczeństwa, na których dane te będą przechowywane do pięciu lat. Po tym czasie
Pana/Pani dane kontaktowe zostaną zniszczone, a dane z ankiety – w pełni zanonimizowane.

Jeżeli zdecyduje się Pan/Pani wziąć udział w ankiecie w formie wywiadu telefonicznego, rozmowa
może zostać nagrana w celu kontroli jakości. Nagrania audio wywiadów telefonicznych
przechowywane przez firmę Ipsos MORI zostaną usunięte w ciągu 3 miesięcy od zakończenia okresu
zbierania danych.
W pełni zanonimizowany zestaw danych zostanie również zdeponowany w UK Data Service (Biuro
Obsługi Danych Zjednoczonego Królestwa) i udostępniony innym badaczom. Nikt nie będzie w stanie
zidentyfikować Pana/Pani na podstawie tych danych lub opublikowanych wyników tej ankiety.
Prosimy zauważyć, że może zajść potrzeba okazania danych zebranych w ankiecie osobom z
Uniwersytetu w Manchesterze lub członkom organów nadzorczych, aby mogły one upewnić się, że
projekt jest prowadzony zgodnie z planem. Osoby te mogą więc uzyskać dostęp do danych, na
podstawie których można zidentyfikować respondentów. Wszystkie osoby uczestniczące w
kontrolowaniu i monitorowaniu niniejszego badania będą podlegały ścisłemu wymogowi zachowania
poufności Pana/Pani danych jako respondenta(-ki) ankiety.

Co zrobić, aby złożyć skargę?
Jeżeli ma Pan/Pani skargę, którą chce skierować do członków zespołu badawczego, prosimy
skontaktować się z dr Nissą Finney (Nissa.Finney@st-andrews.ac.uk) lub prof. Jamesem Nazroo
(james.nazroo@manchester.ac.uk).
Jeżeli chce Pan/Pani złożyć oficjalną skargę do osoby niepowiązanej z zespołem badawczym lub jeżeli
nie usatysfakcjonowała Pana/Pani odpowiedź uzyskana od zespołu badawczego, prosimy
skontaktować się z kierownikiem ds. etyki badawczej pod adresem:
The Research Ethics Manager, Research Office, Christie Building, The University of Manchester,
Oxford Road, Manchester, M13 9PL, wysyłając wiadomość e-mail na adres:
research.complaints@manchester.ac.uk lub dzwoniąc pod numer 0161 275 2674.

Jeżeli chce Pan/Pani skontaktować się z nami w sprawie swoich praw dotyczących ochrony danych
osobowych, prosimy wysłać e-mail na adres dataprotection@manchester.ac.uk lub napisać do
uniwersyteckiego Biura ds. Zarządzania Informacjami (The Information Governance Office, Christie
Building, The University of Manchester, Oxford Road, M13 9PL), a my udzielimy Panu/Pani
wskazówek, jak może skorzystać Pan/Pani ze swoich praw.

Przysługuje Panu/Pani również prawo do złożenia skargi do Information Commissioner’s Office
(Biura Komisarza ds. Informacji), jeżeli ma Pan/Pani zażalenie związane z informacjami dotyczącymi
tożsamości. Tel. 0303 123 1113

Dane kontaktowe
Jeżeli chce Pan/Pani wziąć udział w badaniu, prosimy kliknąć poniższy link do ankiety rejestracyjnej:

https://surveys.ipsosinteractive.com/surveys/?p=jZt9VfdUz0lpKjKSVU19dx7XQulvdp%2b
HMIFDym5IOKg3UL40L4YcPmzT3Zhgs2XRRcsH3f9aYbvF9XZJqv9RXf%2f2dlVd2Xvs
3qZdmM5qxS4%3d&id=partxtest]
Jeżeli ma Pan/Pani pytania dotyczące badania, prosimy odwiedzić poświęconą mu stronę informacyjną
firmy Ipsos MORI:
evenssurveyinfo.ipsos-mori.com
Jeżeli nie może Pan/Pani znaleźć odpowiedzi na swoje pytanie na stronie informacyjnej Ipsos MORI
lub chciał(a)by wziąć udział w ankiecie przez telefon, prosimy skontaktować się bezpośrednio z firmą
Ipsos MORI, korzystając z poniższych danych kontaktowych:
•

Jeżeli ma Pan/Pani dodatkowe pytania, na które nie znalazł(a) Pan/Pani odpowiedzi na stronie
informacyjnej firmy Ipsos MORI, prosimy wysłać e-mail na adres: evenssurvey@ipsosmori.com.

•

Aby wziąć udział w ankiecie lub poprosić o dalsze informacje przez telefon w języku
angielskim, należy zadzwonić pod numer: 0808 1296800 (jest to usługa poczty głosowej –
prosimy zostawić wiadomość ze swoimi danymi kontaktowymi, aby umożliwić nam
oddzwonienie i udzielenie odpowiedzi na Pana/Pani pytanie lub przeprowadzenie ankiety
rejestracyjnej w celu ustalenia, czy kwalifikuje się Pan/Pani do udziału w ankiecie głównej).

•

Aby wziąć udział w ankiecie lub poprosić o dalsze informacje przez telefon w jednym z niżej
wymienionych języków, należy zadzwonić pod jeden z poniższych bezpłatnych numerów (jest
to usługa poczty głosowej – prosimy zostawić wiadomość ze swoimi danymi kontaktowymi,
aby umożliwić nam oddzwonienie i udzielenie odpowiedzi na Pana/Pani pytanie lub
przeprowadzenie ankiety rejestracyjnej w celu ustalenia, czy kwalifikuje się Pan/Pani do
udziału w ankiecie głównej).

Język
Arabski
Bengalski
Chiński
Gudżaracki
Polski
Portugalski
Pendżabski:
gurmukhi
Pendżabski:
szachmukhi
Rumuński
Somalijski
Turecki
Urdu
Walijski

Numer bezpłatnego telefonu:
0800 470 2983
0800 470 2965
0800 470 2986
0800 470 2989
0800 470 2987
0800 470 2977
0800 470 2978
0800 470 2979
0800 470 2980
0800 470 2981
0800 470 2982
0800 470 2984
0800 470 2985

Znajdują się tu również dane organizacji, z którymi można się skontaktować, aby uzyskać wsparcie:
AGE UK
Infolinia Age UK to bezpłatna, ogólnokrajowa usługa telefoniczna o poufnym charakterze dla osób w
podeszłym wieku, jak też ich rodzin, przyjaciół, opiekunów i osób zajmujących się opieką zawodowo.
Zespół infolinii przekazuje rzetelne i aktualne informacje, które pozwalają użytkownikom infolinii
uzyskać niezbędne im porady.

Ta usługa doradcza w zakresie kwestii finansowych, zdrowotnych i związanych z opieką,
mieszkaniowych i innych dostępna jest przez cały rok od godz. 8:00 do 19:00.
Tel.: 0800 055 6112
Witryna internetowa: https://www.ageuk.org.uk/

Citizens Advice
Sieć niezależnych organizacji charytatywnych udzielających poufnych i nieodpłatnych porad przez
Internet, telefon, jak też w formie spotkań twarzą w twarz. Sieć ta oferuje porady dotyczące
świadczeń, pracy, zadłużenia, mieszkań, rodziny, imigracji i kwestii zdrowotnych.
Linia poradnicza (Anglia): 03444 111 444
Linia poradnicza (Walia): 03444 77 20 20
Linia poradnicza (Szkocja): 0800 028 1456
Wszystkie linie działają w godzinach od 9:00 do 17:00 od poniedziałku do piątku.
Witryna internetowa: https://www.citizensadvice.org.uk/ (Anglia i Walia)

Witryna internetowa: https://www.cas.org.uk/ (Szkocja)
Usługa chatu pozwala na rozmowę z profesjonalnym doradcą przez Internet. Użytkownik chatu
może:
•

Porozmawiać o problemie związanym z zadłużeniem.
https://www.citizensadvice.org.uk/about-us/contact-us/contact-us/chat-service-moneyand-debt/ Pomoc jest zazwyczaj dostępna od godz. 8:00 do 19:00 od poniedziałku do piątku.

•

Dzięki tej usłudze można porozmawiać również o dowolnym innym problemie.
https://www.citizensadvice.org.uk/about-us/contact-us/contact-us/web-chat-service/
Pomoc jest zazwyczaj dostępna od godz. 10:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku.

Pomoc wzajemna (mutual aid) w dobie pandemii COVID-19
W poszczególnych rejonach znaleźć można lokalne grupy, które wspierają członków swoich
społeczności doświadczających trudności w związku z epidemią COVID-19.
Prosimy odwiedzić witrynę: https://covidmutualaid.org/ i wpisać w niej nazwę swojego rejonu
zamieszkania lub kod pocztowy, aby znaleźć najbliższą grupę wsparcia.

Cruse Bereavement
Bezpłatny, ogólnokrajowy telefon zaufania Cruse Bereavement Care obsługują wyszkoleni
wolontariusze specjalizujący się w pomocy osobom pogrążonym w żałobie.
Nr telefonu: 0844 477 9400 (od poniedziałku do piątku od 9:00 do 17:00)
Witryna internetowa: https://www.cruse.org.uk

Equality Advisory Support Service (EASS)
Pracownicy telefonu zaufania prowadzonego przez EASS oferują informacje i porady dotyczące
dyskryminacji i kwestii związanych z prawami człowieka. Usługa ta jest nieodpłatna i w pełni
dostępna przez telefon, za pomocą poczty elektronicznej, faksu, poczty tradycyjnej, jak też
wideorozmowy dla osób pragnących skorzystać z usługi w brytyjskim języku migowym. Możliwe jest
również uzyskanie pomocy od specjalistycznego rzecznika przez osoby cierpiące na zaburzenia
psychiczne lub trudności w uczeniu się. Już wkrótce dostępna będzie też usługa chatu.
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 19:00 oraz w soboty w godz. od 10:00
do 14:00.
Linia poradnicza: 0808 800 0082
Telefon tekstowy: 0808 800 0084
Witryna internetowa: http://www.equalityadvisoryservice.com/

MIND
MIND zapewnia porady i wsparcie wszystkim osobom, które doświadczają problemów ze zdrowiem
psychicznym. Organizacja ta prowadzi również kampanie mające na celu ulepszanie usług,
zwiększanie świadomości społecznej i promowanie zrozumienia w zakresie zdrowia psychicznego.
MIND prowadzi także infolinię, czynną od 9:00 do 18:00 od poniedziałku do piątku (poza dniami
wolnymi od pracy, tzw. Bank Holidays): 0300 123 3393
E-mail: info@mind.org.uk
Witryna internetowa: https://www.mind.org.uk/
SMS: 86463

National Debtline
Organizacja ta od ponad 25 lat zajmuje się poradnictwem dla osób, których problemem jest
zadłużenie. Pracują w niej doradcy specjalizujący się w kwestiach zadłużenia. Zapewniają oni
niezbędne wsparcie i są świetnie wyszkoleni.
Aby uzyskać bezpłatną poradę dotyczącą zadłużenia, należy zadzwonić pod numer 0808 808 4000 od
poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 20:00 lub w sobotę od 9:30 do 13:00.
Witryna internetowa: https://www.nationaldebtline.org/
Refuge
Czynna 24 godziny na dobę infolinia dla osób doświadczających przemocy domowej:
Nr telefonu: 0808 2000 247
Witryna internetowa: https://www.refuge.org.uk/
Organizacja ta oferuje również szereg zasobów w formie cyfrowej, dostępnych w witrynach
www.refuge.org.uk i www.nationaldahelpine.org.uk.

Samaritans
Ta organizacja oferuje poufne wsparcie dla osób cierpiących na stany lękowe i depresję:
Telefon: 116 123 (bezpłatny telefon zaufania czynny 24 godziny na dobę)
E-mail: jo@samaritans.org
Witryna internetowa: www.samaritans.org.uk

Stop Hate UK
Stop Hate UK to organizacja charytatywna oferująca niezależne i poufne wsparcie osobom, które
padły ofiarą przestępstw z nienawiści.Jej pracownicy oferują poufne wsparcie osobom, które padły
ofiarą przestępstwa z nienawiści i chcą oficjalnie zgłosić ten fakt. Usługa ta dostępna jest w różnych

regionach Wielkiej Brytanii. W jej ramach działa np. całodobowy telefon zaufania.Prosimy sprawdzić
przed nawiązaniem kontaktu listę rejonów obsługiwanych przez tę organizację.

Witryna internetowa: www.stophateuk.org
24-godzinna infolinia: 0800 138 1625
Faks: 0113 341 0396
SMS: 07717 989 025
E-mail: talk@stophateuk.org

Victim Support
Organizacja ta zapewnia wsparcie osobom, które padły ofiarą przestępstwa. Jej usługi są bezpłatne,
poufne i dostępne dla każdego mieszkańca Anglii, Walii lub Szkocji, niezależnie od tego, czy
przestępstwo zostało zgłoszone lub jak dawno doszło do jego popełnienia.
Numer bezpłatnego telefonu zaufania to:
08 08 16 89 111 (Anglia i Walia, 24 godz. na dobę)
0800 160 1985 (Szkocja, od 8:00 do 20:00)
Można wysłać tej organizacji wiadomość e-mail za pomocą formularza online dostępnego w
witrynie:
https://www.victimsupport.org.uk/ (Anglia i Walia)
https://victimsupport.scot/ (Szkocja)
Dziękujemy za poświęcony nam czas!

