ВАЖЛИВО ЗНАТИ
До Всесвітнього дня боротьби з торгівлею людьми

30 липня у світі відзначають Всесвітній день боротьби з торгівлею
людьми. Торгівля людьми є одним із найсерйозніших злочинів проти
людини, який має як економічні, так і соціальні, педагогічні, психологічні
причини. Причини, з яких люди потрапляють до рабства – низький рівень
життя, бажання заробити, а також нездатність адекватно оцінити пропозиції
роботи від прихованих «работорговців».
Аби уникнути біди в майбутньому та не потрапити в рабство, слід
дослухатись до порад фахівців:
•
в жодному разі не віддавайте свої документи посереднику з
працевлаштування, роботодавцю, іншим незрозумілим особам;
•
якщо підписуєте договір іноземною мовою, обов’язково також має бути
його офіційний переклад;
•
перед тим, як підписувати будь-які угоди, проконсультуйтесь у юриста;
•
при працевлаштуванні за кордоном, маєте оформити робочу візу, а не
туристичну;
•
заздалегідь дізнайтеся та збережіть контакти найближчих до місця
Вашого працевлаштування дипломатичних установ держави Україна, для
того, щоб у разі необхідності звернутися по допомогу.

Якщо Ви опинилися у скрутному становищі за межами
України, звертайтеся по допомогу до:
а) Посольства або Консульства України у країні Вашого перебування, де Вам
допоможуть отримати документи, що засвідчують Вашу особу, і
повернутися на Батьківщину.
б) Національного товариства Червоного Хреста або Червоного Півмісяця, де
Вам можуть надати можливість відновити зв’язок з рідними та повідомити їм
про своє скрутне становище.
в) Міжнародних, громадських, благодійних організацій, де Ви також зможете
отримати допомогу та підтримку.
г) Заздалегідь підготуйте та тримайте при собі перелік організацій, із
зазначенням адреси та номерів телефонів, що працюють у сфері протидії
торгівлі людьми.
Якщо Ви або хтось із знайомих та родичів стали жертвою торгівлі
людьми звертайтеся:
до Національної гарячої лінії з протидії торгівлі людьми та консультування
мігрантів:
0-800-505-501 безкоштовно зі стаціонарних телефонів в
Україні
527 безкоштовно з номерів life, Київста,р Beeline та MTS
для перевірки легальності роботи посередника з працевлаштування за
кордоном звертайтеся до Мінсоцполітики України (044) 289-50-97,
до департаменту соціального захисту населення Закарпатської
облдержадміністрації (03122) 3-30-94
до Закарпатської громадської жіночої організації «Веста»
(03122)6-1-62-91
до управління соціального захисту населення Мукачівської РДА
(03131) 3-16-56
Особа, яка вважає себе постраждалою від торгівлі людьми, має право
звернутися із заявою про встановлення статусу особи, яка постраждала від
торгівлі людьми - до Мукачівської райдержадміністрації
та до
правоохоронних органів щодо захисту прав і свобод та надання допомоги.
Особа, якій встановлено статус, має право на забезпечення особистої
безпеки, поваги, а також на безоплатне одержання: медичної, психологічної,
соціальної, правової та іншої необхідної допомоги; одноразової матеріальної
допомоги у розмірі 3 прожиткових мінімумів для відповідної категорії осіб.

