
Гарячі лінії  
Польща 
+48 22 628 99 99

Румунія 
+4021-253-2904

Угорщина 
+36 1 466 5978,
+36 70 / 664-9497
+36 1 3541029
+36-1-349-14-50

Німеччина 
+49 30 263 911 76 
+49 30 4406373 
+49 30 4406374

Молдова 
+373 22 23 33 09 

і зсередини країни:  
0 800 77777

Чехія / Czech Republic 
+420 222 717 171  і 

і зсередини країни:   
8 000 777 77

Австрія
+43.1.5811881

Бельгія
02 511 64 64

Іспанія  
607 542 515

Нідерланди 
+316 14 44 40 66

Македонія 
+389 02 2700 107 і 

і зсередини країни:  
0800 11111

Албанія 
+ 355 69 88 84 613 

Болгарія 
02/ 981 76 86

Боснія і Герцеговина 
387 36 988022

Швейцарія 
044 436 90 00

Пам’ятайте:

 1) Ваш паспорт завжди має бути у вас. Не довіряйте його   
  нікому.

 2)  Візьміть із собою копії внутрішнього та закордонного   
  паспортів та і всі і дентифікатори. Якщо у вас немає копій,  
  зробіть фотографії та надішліть їх на свою електронну   
  адресу, а також родині та друзям.

 3)  Надайте свій номер телефону та контактну інформацію,   
  включаючи плани подорожей, комусь, кого ви знаєте і   
  яким довіряєте, наприклад, сім’ї та друзям, і попросіть їх  
  постійно підтримувати зв’язок з вами під час вашої   
  подорожі.

 4)  Не відокремлюйтеся від дитини, сім’ї чи групи.

 5)  Перш ніж сісти в машину з водієм, сфотографуйте їхнє   
  обличчя разом із паспортом та особистим посвідченням   
  та надішліть його всім друзям та родині. Покажіть водій,  
  що ви надсилаєте його інформацію до своєї мережі.   
  Також сфотографуйте номерний знак автомобіля та   
  запитайте, чи буде водій міняти авто. Якщо ця особа   
  вагається, щоб ви їх сфотографувалися з ідентифікацією,  
  будьте обережні.

 6)  Зверніть увагу, коли хтось задає багато особистих   
  запитань, наприклад: чи ти один? де твоя родина? хто вас  
  зустріне, коли вони прийдуть? Торговці людьми полюють  
  на людей, які з’являються на самоті, без зв’язків з друзями  
  та родиною. Торговці людьми – це не тільки чоловіки.   
  Торговці людьми теж жінки.

 7)  Якщо ви не впевнені чи боїтеся, якщо вам потрібна   
  допомога чи порада, зателефонуйте на гарячу лінію.   
  Якщо ваш дзвінок не проходить з першого разу,   
  спробуйте ще раз. Багато людей дзвонить, гарячі лінії   
  зайняті.    
       

Дізнайтеся більше тут:   https://la-strada.org.ua/  https://www.strada.org.pl/ https://helpushelp.charity/

Торгівля Людьми: це може трапитися з кожним 
Торгівля Людьми є міжнародно визнаним злочином. У всьому світі чоловіки, жінки та діти 
потрапляють у ситуації жорстокої експлуатації іншими з метою отримання прибутку. Це може 
включати сексуальну експлуатацію, примусову працю, рабство або подібні види діяльності та/або 
примусове вилучення органів. Така експлуатація відбувається в секс-індустрії, будівництві та 
сільському господарстві, а також у домашній роботі. Людей також продають для здійснення 
незаконних дій, таких як жебрацтво, кишенькове крадіжка, торгівля наркотиками та кіберзлочинність.


