
Їдете за кордон? Впевнені у власній безпеці?

  Підготував Олег БІСИК

Непроінформовані люди часто стають жертвами торговців людьми, які завдають їм
шкоди, експлуатують їх, примушують жити і працювати в нелюдських умовах, не
виплачують заробітної платні, ізолюють від зовнішнього світу.
  
Захистіть себе, коли вирушаєте за кордон:
•    нікому не віддавайте Вашого паспорта;
•    зробить кілька ксерокопій паспорта та візьміть їх з собою за кордон; 
•    залиште вдома ксерокопію паспорта, своє фото та адреси Ваших друзів за кордоном;
•    залиште вдома Вашу адресу та контактні телефони за кордоном;
•    дізнайтесь адреси та телефони консульств та посольств України за кордоном, вони
несуть відповідальність за громадян України за кордоном;
•    дізнайтесь контактну інформацію неурядових організацій та служб, котрі надають
допомогу людям, що опинились у скрутному становищі;
•    вивчіть хоча б елементарні слова иноземної мови – це значно полегшить Ваше
перебування за кордоном;
•    відмовляйтесь від роботи або проживання в нелюдських умовах;
•    лише легальне працевлаштування за кордоном, оформлення трудової (робочої) візи,
підписання контракту з роботодавцем ще в Україні, дотримання візового режиму
максимально захистять Вас від торгівлі людьми та експлуатації.

Якщо Ви або хтось із Ваших близьких постраждали від примусової праці за кордоном чи
торгівлі людьми? 
Якщо Вас примушували жити та працювати у нелюдських умовах? Якщо Вам не
виплатили заробітної платні? 
Якщо Вас утримували ізольованим від зовнішнього світу? 
Якщо Ви розшукуєте близьку людину, що зникла безвісти будучи на заробітках за
кордоном? 
Якщо Ви хочете виїхати за кордон?

Звертайтесь – і Ви отримаєте:
•    психологічну допомогу;
•    матеріяльну допомогу;
•    медичну допомогу та направлення на лікування;
•    при потребі юридичні, медичні та инші соціяльні послуги;
•    допомогу в  розшуку зниклих за кордоном людей;
•    консультації з питань виїзду за кордон;
•    інформацію про посольства та консульства України за кордоном.

Ми знаходимось:
м. Дрогобич,
вул. Чорновола, 4,
Благодійний Фонд «Карітас Самбірсько-Дрогобицької Єпархії»
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Їдете за кордон? Впевнені у власній безпеці?

Дзвоніть за телефоном: (244) 2-24-58 (Дрогобич)

Допомогу та консультації з приводу виїзду за кордон можна отримати також за
телефонами:

8 800 500 22 50 – дзвінки в межах України безкоштовні
8 800 505 50 10 – дзвінки зі стаціонарних телефонів в Україні безкоштовні
527 – безкоштовно з номерів «Київстар», «МТС» та «life:)»

Безкоштовні в межах даного міста та для дзвінків з-за кордону:

Київ: 38 (044) 205 37 36
    38 (044) 205 36 94
    38 (044) 537 07 10
Львів:  38 (0322) 97 68 13
    38 (0322) 962 962

Інформація в Інтернеті:
•    www.migrantinfo.org.ua
•    www.lastrada.kiev.ua
•    lastrada@ukrpack.net
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