
Kde nájdete informácie:
! https:lluu.gov.skl
- web pre Ukrajincov prichádzajúcich na Slovensko
4 https:llwww.minv.skl
— web Ministerstvovnútra Slovenskejrepubliky
4 httpszllobchodsludmiskl
— web o obchodovanís ľuďmi
4 https:lliom.skl
- webMedzinárodnej organizácie pre migráciu
na Slovensku

Mlmmmvo
VNÚYM
novmskíl KENILIKV

Kde samôžete
telefonickyporadiť:
\. Národná linka pomoci obetiamobchodovania
s ľuďmi:
0800800 818 (nonstop)

\. Slovenskú katolíckucharita:
+421 254 431 505;
+421917 350 657 (nonstop)

\. IOM - Migračné informačné centrum:
+421 55 625 8662

\. Ukrajinské veľvyslanectvo na Slovensku:
+42125920 2813,
+4212 5920 2810

Slovenskú republiku pomáha Obetiam!
Ak ste v ohrození života cr zdravia, volajte číslo 112 alebo158.



Čaje to _ _obchodovanles ľuďmi
Je to trestný čin, pri ktorom dochádza najmä k nútenej prostitúcii žien a detí, nedobrovoľnému odoberaniuorganov,
nelegálnej adopcii deti, ako aj kdomócemu otroctvu, nútenej práci v rôznychodvetviach, napr. v pol'nohospodarstve,
továrňach, hoteloch a reštauráciách,núteným sobášom,nútenémužobraniu na uliciach,nútenej pouličnej kriminalite
alebo nútenej účasti na kriminálnychaktivitách (napr. drogových mai-ii).

Kodymusitebyt'opatrní:
ak Vám niekto ponúka prácu a nedá vam
informacie o adrese, nazve zamestnávateľa
(pripadnemate len veľmi málo informacií);
ak na vas niektovyvýja nátlak, aby ste sa čím skôr
rozhodli, či ponúkanú pracu vezmete alebo nie;
ak Vám niekto ponúkne prácu na zaklade ústneho
dohovoru, prip. zmluvy, ktorej nerozumiete;
ak Vám niekto ponúkne cestu a ubytovanie Zdarma
(napr.v súvislosti s ponuknutou pracou);
ak od vas niektožiada, aby stemu odovzdali
doklady pod zámienkou, že za Vás všetko vybaw
(v súvislostis ponukou prace).

Akozistite čimohlodôjsťkobchodovaniu s ľuďmi?

Odpovedztesi na tieto otazky:
]. Zaplatila alebo zorganizovala Vašu cestu

za prácou ina osoba?
sľúbili vam určitý druh práce, ale prinútili Vás
robit celkom inú pracu?
Museli ste niekomu odovzdať Vaše doklady?
Platia Vám za vykonanú pracu dohodnutúsumu?
UbližujeVám niektoalebo vyiňja na vas psychický
nátlak?
Brani Vám niektov slobodnom pohybe?
Nútía Vás napriklad žobrať, kradnút'
alebovykonavať prostitúciu?
vyhrážajú sa vam aleboVašej rodine?

Priobchodovaní s ľuďmiobchodníci/páchatelia:
o nútia obete vykonavať pracu proti ich vôli

(otrocké zaobchádzanie);
. obete fyzicky alebo psychicky týrajú;
. obete obmedzujú na osobnej slobodea slobodnom

pohybe;' obetiam nedôvajúsľúbenápeniaze;
. nedovolia obetiam komunikovaťs priateľmi/

rodinou (vezmú im telefón, počitač, tablet a i.);

a majú obete stále pod svojimdohľadom
(sú kontrolovaní);

. obete nemôžu svojvoľne opustiť pracovné
prostredie;

o obete nemajú pristup k osobnýmdokladom.

čo robiť, keď sa stanete obeťou:
. utečte tam, kde je veľa ľudí - na verejné a zároveň

oficialne miesto, napr.: policia, nemocnica,knižnica,
pošta, kostol alebo nejaký úrad;

o požiadajte o pomoc predovšetkým inštitúciu,
nie súkromnú osobu;

. pokúste sa kontaktovat veľvyslanectvo vašej krajiny,
prípadne nižšie uvedené organizácie, ktoré
pomáhajú obetiam obchodovanias ľuďmi.

Ak sachceteporadiťo témeobchodovania s ľuďmi
alebo si chcete preveriťponuku práce, neváhajte a
kontaktujte nás na Národnejlinke pomociobetiam
obchodovania s ľuďmina tel.čislo0800800818.

Slovenská republikapomáha obetiam!
Ak ste v ohrození života a zdravia, volajte čisla 112 alebo'lsa.


