
СКАЖИ РАБСТВУ – НІ! 

БУДЬТЕ ОБАЧНІ ТА ОБЕРЕЖНІ! 

Бажаєте виїхати за кордон? Запам’ятайте такі поради: 

  Закордонний паспорт, візу та проїзні документи оформлюйте і 

сплачуйте ці послуги самостійно; 

  Переговори про навчання, працевлаштування, туристичні 

подорожі чи шлюб не ведіть наодинці з агентом; 

  З метою працевлаштування за кордоном має бути укладений 

трудовий договір; 

  Для виїзду за кордон для легального працевлаштування 

необхідно отримати візу; 

  Термін перебування на території іноземної держави вказаний у 

візі; 

  За жодних обставин нікому не довіряйте документів, які 

засвідчують вашу особу; 

  Тримайте при собі копії національного та закордонного 

паспортів; 

  Якщо Ви опинилися за межами України в скрутному становищі, 

звертайтесь по допомогу до посольства України, яке 

представлене на території іноземної країни. 

      Форми торгівлі людьми: 

 Секс-індустрія; 

 Примусова праця на виробництві, у ресторанах 

 та на сільськогосподарських роботах; 

 Домашня праця на рабських умовах; 

 Торгівля органами; 

 Залучення у збройні конфлікти. 

В Україні, за оцінками, починаючи з 1991 року, 
до 0,5 млн. українських жінок були продані за 
кордон. За даними опитування, проведеного 
неурядовою організацією «Ла Страда Україна» 
в 2001–2003 роках, на основі вибірки з 106 
жінок, що були продані з України, встановлено, 
що 3% були молодші 18 років. Державний 
департамент США повідомив, що в 2004 
збільшилася кількість випадків, пов'язаних з 
торгівлею неповнолітніми. 

  Як торгівці людьми обдурюють людей і продають їх? 

 Діють через агенції з працевлаштуванням, фірми шоу-бізнесу, та 

служби знайомств; 

 Вміщають неправдиві оголошення в газетах та на різних сайтах; 

 Звертаються до людей з пропозиціями про працевлаштування під час 

туристичної подорожі; 

 Неповнолітнім пропонують виїзд за кордон за фальшивими 

документами. 

Ба 

Служби, до яких може звернутися кожний, хто хоче 
отримати додаткову інформацію: 

   -  Служба «Довіра», тел. 8-800-500-22-50 – 
національна безкоштовна гаряча лінія з протидії 

торгівлі людьми; 

-  Житомирська міська організація «Авенір»,                        
тел. 0412 448-525; 

    - Житомирський міський центр соціальних 
служб дітей, сім’ї та молоді, тел. О412-470-

944; 


