ЯКЩО ВИ ПОТРАПИЛИ У
СИТУАЦІЮ, КОЛИ:
-

-

-

-

Вас позбавили вільного пересування та
спілкування з родиною, відібрали ваші
документи;
Вам пообіцяли добре оплачувану роботу (за
кордоном чи в Україні), а потім не
заплатили обіцяних грошей;
Вас примушували відробляти неіснуючі
борги;
Ви не мали можливості за власним
бажанням кинути роботу;
Вас примушували займатись проституцією або
надавати інші сексуальні послуги;
Ви проти своєї волі знімались у
порнографічних фільмах, фотозйомках або
показах через Інтернет
Вас було втягнуто у злочинну діяльність
проти Вашої волі
Вас примушували жебракувати
У Вас вилучили органи з метою їх
трансплантації

ЗАСТОСОВУЮЧИ ДО ВАС
НАСИЛЬСТВО, ШАНТАЖ, ПРИМУС,
ОБМАН, ПОГРОЗИ, АБО ПІДДАЮЧИ
ВАС ІНШИМ ФОРМАМ
ЕКСПЛУАТАЦІЇ
Ймовірно, ви є особою, яка постраждала
від торгівлі людьми.
Ланцюг злочинних дій торгівлі людьми:
Вербування- перевезення–передача або
прийом людей – продаж: сплата або
отримання –використання
насильницьких методів –експлуатація.

Якщо Ви постраждали від торгівлі
людьми
ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО НАЙБЛИЩОЇ
МІСЦЕВОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ ЗА МІСЦЕМ
ПРОЖИВАННЯ/ПЕРЕБУВАННЯ

При собі мати:
- Документ, що посвідчує особу;
-У разі наявності матеріали та документи,
які підтверджують факт торгівлі людьми
(копії проїзних документів, довідку про
порушення кримінальної справи, довідку
про перетин державного кордону, медичні
висновки тощо).

Особа, яка звернулася для
встановлення статусу особи, яка
постраждала від торгівлі людьми,
має право на безоплатне одержання:
1) інформації щодо своїх прав та
можливостей, викладеної мовою, якою
володіє така особа;
2) медичної, психологічної, правової та
іншої допомоги незалежно від місця
проживання;
3) тимчасового розміщення у закладах
допомоги для осіб, які постраждали від
торгівлі людьми.

Статус особи, яка постраждала від торгівлі
людьми,надасть Вам змогу отримати:
кваліфіковану психологічну, медичну,
правову, соціальну допомогу, допомогу у
працевлаштуванні
та
перекваліфікації,
реалізації права на освіту;
- допомогу в тимчасовому притулку;
одноразову матеріальну допомогу, яка
виплачується 1 раз на рік протягом 2років у
розмірі
прожиткового
мінімуму
для
відповідної категорії осіб.
Запам’ятайте і розкажіть своїм рідним та
друзям про 10 правил безпеки:
1. Не вірте рекламі фірми, яка не відповідає
вимогам законодавства України (не вказує повної
назви фірми, її адреси, номеру ліцензії та органу
ліцензування, що її видав). Торгівці людьми
можуть ввести Вас в оману, використовуючи:
o Різноманітні фірми-посередники з
працевлаштування за кордоном
o Туристичні, шлюбні та модельні агенції,служби
знайомства, агенції шоу –бізнесу
o Оголошення, рекламу в ЗМІ та Інтернеті
o Незнайомих людей, а часом навіть Ваших
родичів, друзів, сусідів, знайомих.
2. Не ведіть переговори про навчання,
працевлаштування чи шлюб наодинці з агентом
3. Зв’яжіться з Посольством країни, куди Ви
плануєте подорож та дізнайтесь про правила
щодо працевлаштування або навчання іноземців.
4. Особисто оформлюйте пакет документів та самі
сплачуйте за послуги. Це не дасть можливості
торгівцям людьми втягнути Вас у боргову
залежність або вчинити злочин стосовно інших
осіб
за
Вашими
документами. Не
користуйтеся послугами незнайомих осіб, які
пропонують Вам допомогу в оформленні виїзних

документів, продовженні терміну перебування
на території іноземної держави.
Майте на увазі:
•
Термін перебування у іноземній країні
зазначено у візі.
•
Туристична чи гостьова віза не дають право
на легальне працевлаштування. Це незаконно.

5.Обов’язково укладайте
відповідний
контракт, складений зрозумілою для Вас
мовою у двох примірниках, один з яких
залишається у Вас.
6.За жодних обставин нікому не довіряйте
документів, що засвідчують Вашу особу.
7.Обов’язково залиште рідним ксерокопію
свого паспорта громадянина України,
закордонного паспорта, візи, контракту
про навчання чи працевлаштування,
свідоцтва про народження, проїзних
документів та нещодавно зроблені
фотографії, а також номер телефону й
адресу, де Ви збираєтеся зупинитися.
8. Зробіть та тримайте при собі копії
національного та закордонного паспортів. Це
значно спростить процедуру відновлення
документів для повернення в Україну.
9. Не ставте себе в залежне положення,
приймаючи подарунки або позичаючи гроші
10.
Якщо Ви опинилися у скрутному
становищі за межами України, звертайтеся по
допомогу до:
o Посольства або Консульства України у країні
Вашого перебування, де Вам допоможуть
отримати документи, що засвідчують Вашу
особу, і повернутися на Батьківщину
(Посольства України).
o Національного товариства Червоного Хреста
або Червоного Півмісяця, де Вам можуть
надати можливість відновити зв’язок з

o

рідними та повідомити їм про своє
скрутне становище (Товаристо Червоного
Хреста в Україні).
Міжнародних, громадських, благодійних
організацій, де Ви також зможете
отримати
допомогу
та
підтримку
(Представництва
України
при
міжнародних організаціях).

ДЕ І ЯК ОТРИМАТИ
ДОПОМОГУ?
Звертайся :
- на національну гарячу лінію з протидії
торгівлі людьми та консультування
мігрантів 0 800 505 501 (безкоштовно зі
стаціонарних телефонів) або 527
(безкоштовно з мобільних телефонів)*
- до управління соціального захисту
населення та охорони здоров’я
Білгород-Дністровської районної
державної адміністрації (04849)22422 ( понеділок-четвер з
8.00 до 17.00, п’ятниця з 8.00 до
15.45);
до
Білгород-Дністровського
районного центру соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді (04849)27470 ( понеділок-четвер
з
8.00
до 17.00, п’ятниця з 8.00 до
15.45);
* цілодобово та безкоштовно в межах
України

Торгівля людьми
Як запобігти рабства

