КУДИ ЗВЕРНУТИСЬ ЗА
ДОПОМОГОЮ ЗА
КОРДОНОМ?
Якщо Ви потрапили у скрутну ситуацію за
кордоном, можете звернутися до:
1. посольств/консульських установ України за
кордоном;

Знаю!
Дію!
Захищаю!

МАЄШ ПИТАННЯ?
pravo.minjust.gov.ua
Проект Мін’юсту “Я МАЮ ПРАВО!” навчає громадян
користуватися своїми правами та захищати їх у разі
порушення.

2. державних, міжнародних та громадських
організацій, що надають допомогу мігрантам,
які опинилися у скрутному становищі, і
зокрема постраждалим від торгівлі людьми;
3. місцевих правоохоронних органів;
4. організацій української діаспори.
Якщо Вас позбавили документів, консульська
установа має докласти зусиль для
встановлення Вашої особи та якнайшвидшого
повернення до України. Наявність у Вас копії
закордонного паспорта значно пришвидшить
цей процес.

Найближчі центри надання
безоплатної правової допомоги:
Броварський місцевий центр з надання
безоплатної вторинної правової допомоги
вул. Гагаріна, 16 (каб. №30), м. Бровари
Київська область, 07400, тел. (067) 320-80-89

Вишневський місцевий центр з надання
безоплатної вторинної правової допомоги

0 800 213 103
pravo.minjust.gov.ua/kontakti

вул. Південна, 5-б, м. Вишневе
Київська область, 08133, тел. (04598) 5-36-01

Білоцерківський місцевий центр з надання
безоплатної вторинної правової допомоги
вул. Б. Хмельницького, 9, м. Біла Церква
Київська область, 09117, тел. (0456) 33-40-09

ЯК ПРОТИДІЯТИ ТОРГІВЛІ
ЛЮДЬМИ Й НЕ СТАТИ
ЖЕРТВОЮ ЗЛОЧИНЦІВ

ОЗНАКИ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ
Торгівля людьми – це купівля та
продаж чоловіків, жінок і дітей з метою
подальшої експлуатації всередині
країни та поза її межами.

Серед характерних ознак торгівлі
людьми можна виділити такі ознаки:
1. обмеження свободи пересування;
2. відсутність вибору та можливості
припинити роботу;
3. вилучення паспорту та інших
документів;
4. погроза силою або її застосуванням;
5. невиплата обіцяної винагороди за
роботу повністю або частково;
6. залякування депортацією.
Існують такі форми торгівлі людьми:
1. Сексуальна експлуатація.
2. Трудова експлуатація.
3. Примусове жебрацтво.
4. Примусове втягнення у злочинну
діяльність.
5. Торгівля людьми з метою вилучення
органів.

ЯК УНИКНУТИ ПАСТКИ?
1. Нікому не давайте свій паспорт.
2. Не користуйтеся послугами
незнайомих осіб під час оформлення
документів, а також залишайте вдома
своїм рідним інформацію про своє
перебування за кордоном.
3. Не забувайте, що знання іноземної
мови полегшить Вам перебування за
кордоном.
4. Переконайтеся, що фірма, яка
пропонує Вам роботу, має ліцензію на
працевлаштування українських
громадян за кордоном.
5. Після приїзду в країну, де Ви будете
працювати, зареєструйтесь в посольстві
України.
6. Не забудьте з’ясувати номери
телефонів українських посольств,
неурядових організацій, котрі надають
допомогу особам, що опинилися в
скрутному становищі та працюють у
сфері протидії торгівлі людьми.
_____
За оцінками Міжнародної організації
з міграції понад 230 000 українців
починаючи з 1991 року.

ДОПОМОГА В УКРАЇНІ
В Україні надається державна
підтримка особам, які постраждали
від торгівлі людьми. Зокрема
йдеться про соціальну, медичну,
допомогу.
Із заявою про необхідність такої
підтримки слід звертатись до
найближчої місцевої державної
адміністрації за місцем проживання.
Крім того, особи, які постраждали
від торгівлі людьми, можуть
отримати допомогу через мережу
громадських організацій, які
працюють по всій Україні.
_______
1. Національна безкоштовна лінія з
протидії торгівлі людьми
та консультування мігрантів
(0 800 505 501 - безкоштовні
дзвінки зі стаціонарних телефонів в
Україні, 527- безкоштовні дзвінки з
мобільних телефонів в Україні,
527.org.ua – електронні
консультації).
2. Урядова гаряча лінія (1545).
3. Cаll-центр Нацполіції України
(0 800 500 202).
4. Єдиний контакт-центр системи
безоплатної правової допомоги
0 800 213 103 (безкоштовно зі
стаціонарних та мобільних телефонів)

