
EMPOWERMENT 

C O M P R E H E N S I V E  A N D  C L I E N T - C E N T E R E D  S E R V I C E S

PROGRAMA TUNGKOL SA 

EMERGENCY RESPONSE 

Ang aming hotline ay bukas bente kwarto

oras/mula Lunes hanggang Linggo (24/7 Monday-

Sunday) at handa sa pagtulong sa mga survivors ng

human trafficking. Ma teknikal man, community

referrals o pag report ng kaso laban sa human

trafficking, handa ang CAST response team sa mga

ito. Ang CAST emergency response team ay

nagbibigay din ng mabilisan ngunit pang sandalian

tulong upang mabigyan ng prayoridad ang

kaligtasan ng mga survivors para sa kanilang

kabutihan.

Ang CAST’s Intensive Case Management Program ay

nakatuon sa mga survivors para makatulong sa mga

kanilang mga kalayaan at sa kanilang pagsasarili.

Ang programang ito ay nagsisimula sa pagtatasa

upang magtatag ng kanilang mga layunin at mga

susunod na hakbang. Kasama sa serbisyo ang mga

sumusunod: mga pangunahing pangangailangan,

plano para sa kanilang kaligtasan, pagpayo,

medikal, edukasyon, trabaho, transportasyon,

kasanayan sa buhay workshop at iba pang mga

benepisyo.

SERBISYONG PANLIPUNAN 

Ang CAST Youth Program ay dalubhasa sa mga pangangakailangan ng mga minors at mga
survivors na nag transicion sa edad 18 hanggang 24 (TAY ages 18-24). Ang programang ito ay 
nagbibigay ng masinsinang serbisyo upang maka pokus sa kabutihan ng kanilang kalagayan.

PROGRAMANG PANGKABATAAN 
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Ang CAST Housing Program ay nagbibigay ng pabahay at tulong ng walang bayad sa mga

trafficking survivors. Ang mga programang ito ay nagbibigay ng ligtas sa kapamahakan

at ligtas na kapaligiran para sa mga survivors upang matulungan sila sa kanilang

pagsisimula sa kanilang mga buhay. Kasama sa mga serbisyo ng programang ito ay ang mga

sumusunod: case management, mental health and life skills workshops. Ang mga

serbisyong ito ay paraaan sa pagbigay sa kanilang pag babagong buhay at pang sandaliang

tirahan hanggang sa makamit nila ang tunay at permanenteng pabahay sa Los Angeles

County, California

PROGRAMANG PANTIRAHAN 

Ang CAST’s Survivor Leadership Program o Resilient Voices at National 
Survivor Network ay nagsamasama upang mamuno at magpayo sa
mga survivors. Dahil sa kanilang mga tulong tungkol sa mga patakaran
at kamalayan ng publiko, naka likha sila ng mga mahusay na paraan
para sa kanilang kaligtasan sa California at mga paraan tungkol sa
batas ng anti trafficking. Ang CAST ay tumutulong sa paglikha ng 
kanilang kalidad sa pamumuno. Ang CAST’s Leadership Program at 
ang National Survivor Network ay hindi lamang tumutulong, sila din 
ay dalubhasa dahil sa kanilang karanasan bilang mga survivors ng 
human trafficking.

SURVIVOR LEADERSHIP PROGRAM

Sa halos dalawang dekadang (two 
decades) karanasan (experience) 
sa pagbibigay serbisyo (service) sa
mga survivors ng human 
trafficking, nagbibigay din ang
CAST ng tulong sa training at pang 
teknikal (technical) upang
mapalaki ang network ng mga
service providers. 

TRAINING + TECHNICAL

Ang Survivor Advocate Program ay may kaugnayan sa CAST at Dignity Health, ang
programang ito ang may responsibilidad sa pag responde sa mga hindi pa nakikilalang mga
survivors ng human trafficking sa healthcare system. Napatunayan na epektibo ang
programang ito bilang parte ng response team. Ang survivor advocate ay nagbibigay ng 
emergency response and services sa mga survivors ng human trafficking. Ang survivor 
advocate din ang nagtuturo at nagbibigay ng suporta sa mga staff ng CAST at klinikal. At sila
din ang dahilan sa paglawak (expand) ng networks sa mga ibang service providers.

SURVIVOR ADVOCATE PROGRAM: HOSPITAL RESPONSE

ASSISANCE


