
Стати  жертвою 
торгівлі  людьми 

може будь—яка 
людина незалежно 

від віку, статі, 
освіти чи 

соціального 
статусу   

За порадами, 

консультаціями чи 

допомогою ти можеш 

зателефонувати на 

НАЦІОНАЛЬНУ ГАРЯЧУ 

ЛІНІЮ 

0 800 500 335 чи 

386 (з мобільного) 

(безоплатно зі стаціонарних 

та мобільних телефонів будь

- яких операторів - по всій 

території України) 

Чим більше людей будуть 
знати куди ти йдеш або 

їдеш,  тим краще. 

 Передай батькам та друзям ін-
формацію про те, куди ти 
йдеш, збираєшся йти або їхати. 

 Не йди з незнайомими людьми. 

 Не спокушайся на дешеві пода-
рунки  чи високі гонорари. 

 Не пиши в Інтернеті про себе 
багато інформації та не зали-
шай своїх контактів 

 Не передавай оригінали своїх 
документів стороннім особам. 

 Май копії своїх документів на 
випадок втрати оригіналів 

Практичний психолог 
Музиря Н.В. 

2 грудня - міжнародний 

день боротьби з рабством 

Пам’ятай! 

ДНЗ «НПАЛ ЧО» 



Це особливо важкий злочин, який карається 
законом України (ст.149) 

Це порушення прав людини, її свободи та гід-
ності 

Це використання людини як товару в Україні 
та за кордоном 

Це злочинна діяльність та один із найприбут-
ковіших “бізнесів” у світі 

ЦЕ СУЧАСНЕ РАБСТВО І СОРОМ XXІ СТО-
ЛІТТЯ 

Ви постраждали від злочину, по-
в'язаного із торгівлею людьми, як-

що вас: 

 Примушували працювати и не платили 
за це. 

 Забирали паспорт чи інші документи 

 Обмежували вашу свободу 

 Погрожували, шантажували, контролю-
вали, обманювали 

 Втягували в озброений конфлікт 

 Втягували у проституцію або порно-
бізнес 

 Змушували жебракувати 

 Переміщювали, переховували, передава-
ли іншій особі 

Не стань жертвою  

торгівлі людьми! 

Тебе можуть вербувати через: 

 Знайомих, близьких, друзів які 

рекомендуватимуть із кимось 

познайомитися, піти на вечірку, 

чи влаштуватися на роботу. 

 Знайомство, запрошення через 

соціальні мережі/Інтернет 

 ЗМІ (оголошення про працевла-

штування або навчання за кор-

доном) 

 Різноманітні агентства 

(туристичні, модельні, шлюбні, 

фірми з працевлаштування за 

кордоном тощо). 

 Оформлення фіктивних шлю-

бів тощо. 

 

ДІЙ ОБЕРЕЖНО І ВПЕВНЕННО, спро-
буй попередити правоохоронців чи 
своїх друзів про те, що став/стала жерт-
вою торгівлі людьми. 

СПРОБУЙ зателефонувати чи  ПЕРЕ-
ДАТИ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СЕБЕ 
через когось 

Спробуй бути актором чи акторкою і 
грай на почуттях людей, які тебе утри-
мують. 

Розповідай вигадані “сльозливі” історії, 
проси вийти або поспілкуватися з рід-
ними, плач.  

Не виказуй агресії щодо торгівців лю-
дьми, оскільки це може спричинити 
побиття, зґвалтування, жорстоке пово-
дження з тобою чи взагалі твою смерть. 

Якщо тебе схопили й  

утримують 

НЕ ВЖИВАЙ АЛКОГОЛЬ ТА НАРКО-
ТИКИ—це може призвести  до залеж-
ності, і тобі буде важче відновити свої 
сили та  повернутися до попереднього, 
кращого життя. 

ПОСТІЙНО ДУМАЙ ПРО ТЕ, ЩО ВСЕ 
ЗАКІНЧИТЬСЯ ДОБРЕ, ТЕБЕ ЗВІЛЬ-
НЯТЬ АБО ТИ ВТЕЧЕШ. Згадуй своїх 
близьких, приємні моменти життя—це 
допоможе  побороти негаразди, з яки-
ми ти зіткнувся/зіткнулася. 

Що таке торгівля людьми? Якщо вже сталось лихо 


