ЗНАЙ
РОЗУМІЙ
ДІЙ
ТВОЄ ЖИТТЯ БЕЗЦІННЕ!
ПОДБАЙ ПРО ВЛАСНУ БЕЗПЕКУ!
 Їдучи за кордон, не віддавайте нікому свій закордонний та
українські паспорти.
Ваші документи повинні бути тільки у Вас.
 Зробіть кілька копій закордонного та українського паспортів,
візьміть з собою в поїздку та залишіть копії паспортів вдома.
Копії документів пришвидшать Ваше повернення додому у разі
втрати документів.
 В разі небезпеки телефонуйте в посольство України, навіть якщо Ви
перебуваєте в країні незаконно.
Краще бути депортованим до України, ніж втратити життя чи
здоров`я.

НЕ ДАЙТЕ СЕБЕ ОШУКАТИ!!!
Пам`ятайте, що потрапити у пастку торгівців людьми можна і
в межах своєї країни!
Людину можуть ошукати, продати та піддати жорстокій експлуатації в
межах своєї власної країни.
Найбільш поширеним є перевезення людей із сільської місцевості та з
невеликих містечок до великого міста чи до курортних територій з метою
трудової чи сексуальної експлуатації або примусу до жебракування.

ХАРАКТЕРНІ ОЗНАКИ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ:
- нелегальне працевлаштування;
- обмеження свободи пересування та контактів із зовнішнім світом, з
близькими та друзями;
- позбавлення паспорту, інших документів;
- фізичне та психологічне насильство або погрози його застосування;
- нав`язування боргу, який потрібно «відробити»;
- погрози покарання за порушення міграційного законодавства країни в
разі звернення до поліції або міграційної служби;
- шантаж та маніпулювання.

Відповідно до Закону України «Про протидію торгівлі
людьми» від 20.09.2011р. Ви маєте право на отримання такої
допомоги:
- консультаційна
- психологічна
- медична юридична одноразова
матеріальна допомога

- тимчасовий притулок
- допомога в отриманні
професійних навичок
- соціальний супровід

КОНСУЛЬТАЦІЮ З ПИТАНЬ ПРОТИДІЇ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ
МОЖНА ОТРИМАТИ ЗВЕРНУВШИСЬ ДО:
- управлінь соціального захисту населення за місцем проживання;
- департаменту соціальної політики Івано-Франківської
облдержадміністрації за телефонами (0342) 53-15-78, або 50-30-81
- Благодійного Фонду «Карітас Івано-Франківськ УГКЦ» за телефоном
(0342) 75-30-61
- на Національну безкоштовну гарячу лінію з протидії торгівлі людьми
та консультування мігрантів
Зі стаціонарних телефонів 0(800) -505-501;
Для абонентів Київстар,Vodafon UA, Life, «527»

