
Bez względu na to, w jakim kraju się znajdujesz lub do jakiego kraju zamierzasz się 
przeprowadzić, poniższe wskazówki pomogą Ci chronić się przed handlarzami ludźmi:

■ Zawsze trzymaj pieniądze i dokumenty przy sobie lub w bezpiecznym miejscu.

■ Nie dawaj swojego paszportu nikomu oprócz policji, organom celnym i rządowym. Do zatrudnienia 
wystarczy dać kserokopię paszportu i okazać oryginał, nie zostawiaj paszportu u pracodawcy.

■ Nie dawaj swoich dokumentów jako zastawu opłaconego/bezpłatnego czynszu.

■ Zgódź się na pracę dopiero po podpisaniu indywidualnej umowy o pracę. Pracując bez umowy, 
ryzykujesz, że nie otrzymasz wynagrodzenia lub otrzymasz inną kwotę niż uzgodniona. Wszystkie 
umowy dotyczące organizacji pracy muszą być określone na piśmie.

■ Uważnie czytaj dokumenty, które podpisujesz (zwłaszcza akapity napisane drobnym drukiem). 
Nie podpisuj dokumentów, których nie rozumiesz. Agencje rządowe zapewniają pomoc, 
jeżeli konieczne jest wypełnienie dokumentów w nieznanym Ci języku. We wszystkich innych 
przypadkach skorzystaj z pomocy zaufanego tłumacza.

■ Masz prawo odrzucić ofertę wsparcia ze strony osób indywidualnych lub organizacji, jeśli wydaje 
Ci się podejrzana, i możesz udać się bezpośrednio na policję.

■ Jeśli ktoś, kto nie jest urzędnikiem państwowym lub pracownikiem zarejestrowanej agencji 
(np. Czerwonego Krzyża, Armii Zbawienia itp.) chce zabrać lub zatrzymać twoje dokumenty 
tożsamości, nie pozwól mu. 

■ Nie oddawaj nikomu telefonu komórkowego i staraj się, żeby był zawsze naładowany.

■ Nikomu nie wolno prosić Cię o usługi seksualne wbrew Twojej woli ani zmuszać Cię do pracy/
żebrania w zamian za pomoc (pieniądze, transport, zakwaterowanie, posiłki lub pracę).

INFORMACJE DLA UCHODŹCÓW

Handel ludźmi ma miejsce wtedy, gdy ludzie są oszukiwani w celu rekrutacji, 
transportu, przetrzymywania lub wykorzystywania wbrew ich woli. Handlarze dążą 
do tego, aby sprzedać lub wymienić ludzi za pieniądze lub przysługi. Ofiarami tego 
przestępstwa, nielegalnego w każdym regionie świata, padają mężczyźni, kobiety i 
dzieci w każdym wieku i ze wszystkich środowisk. Handlarze często stosują przemoc 
lub fałszywe obietnice, aby oszukać i zmusić swoje ofiary do pożądanych zachowań.

Ze względu na obecną sytuację w Ukrainie wiele osób takich jak Ty opuszcza 
swoje domy w poszukiwaniu bezpieczeństwa w innych krajach. Niestety zawsze 
znajdą się ludzie, którzy chcą wykorzystać taką sytuację i czerpać z niej korzyści 
dla siebie. Dlatego zachowaj ostrożność! Handel ludźmi to rzeczywistość!

POMOCNE WSKAZÓWKI

Ochrona przed wykorzystywaniem 
i wyzyskiwaniem



OFERTY BEZPŁATNEJ POMOCY?
■ Jeśli zobaczysz kogoś, kto oferuje bezpłatny 

transport lub mieszkanie, ale tylko młodym 
samotnym kobietom lub młodej matce 
z maksymalnie jednym małym dzieckiem, 
zgłoś to policji; ci ludzie mogą być 
handlarzami, starającymi się zmusić ludzi do 
prostytucji. 

■ Uważaj również na osoby, które proponują 
Ci transport (samochodem, furgonetką lub 
ciężarówką) do innego kraju i zapewniają 
jedzenie, mieszkanie i pracę.

POLICJA / AMBASADA
Postaraj się również sprawdzić przed 
wyjazdem adres i numer telefonu ambasady 
Ukrainy w kraju, do którego się wybierasz, 
a także numer telefonu, pod który można 
zadzwonić na policję. Posiadanie tych dwóch 
numerów telefonów może uratować Ci życie! 

W przypadku podejrzanych lub szkodliwych 
działań goszczących Cię osób, natychmiast 
skontaktuj się z policją lub ambasadą.

PO PRZYBYCIU NA MIEJSCE
Natychmiast po przybyciu do nowego kraju:

■ Skontaktuj się z zaufaną osobą i powiedz jej, 
gdzie jesteś. 

■ Jeśli coś się ulegnie zmianie (np. 
Twoje miejsce zamieszkania lub pracy), 
natychmiast powiadom tę osobę o zmianach. 

W ten sposób, w przypadku utraty kontaktu 
z Tobą, osoba ta może udać się na policję i 
udzielić wszelkich informacji niezbędnych, 
aby rozpocząć poszukiwanie Cię.

PRZEPROWADZKA DO 
INNEGO KRAJU
Zanim przeprowadzisz się do innego 
kraju, zadaj poniższe pytania, 
a następnie przekaż informacje 
zaufanej osobie, aby ktoś wiedział, 
gdzie jesteś i jak Cię znaleźć:
■ Do jakiego miasta się przeprowadzasz i 

pod jakim adresem będziesz mieszkać lub 
pracować.

■ Dowiedz się, jakie masz prawa i jaka jest 
procedura prawna rejestracji w kraju, w 
którym chcesz się osiedlić.

■ Upewnij się, że masz wystarczającą ilość 
informacji o osobie, z którą podróżujesz, 
oraz o trasie, którą będziesz podróżować. 
Przekaż te informacje zaufanej osobie.

■ Dane kontaktowe osoby, która wyjdzie 
Ci na spotkanie (imię i nazwisko, zdjęcie 
osoby z dowodem osobistym w rękach, 
numer telefonu).

NUMERY TELEFONÓW


