
Як бути обережною з роботою?

Не погоджуйся на першу-ліпшу 
пропозицію з обіцянками швидкого 
заробітку. Якщо щось виглядає 
занадто добре для того, щоб бути 
правдою — скоріш за все, так і є.


Якщо пропозиція роботи дійсна  
для молодих дівчат без досвіду 
роботи — це всі “червоні прапори”  
в одному місці.


Аби працювати в Європі, людина 
має отримати право на 
працевлаштування. Якщо тобі 
пропонують роботу без цих 
документів — не погоджуйся. 
Робота без документів — 
порушення, за яке ти можеш бути 
притягнутою до  відповідальності.


Якщо ти працевлаштовуєшся за 
кордоном через компанію-
посередника з України, перевір, чи 
має вона ліцензію на здійснення 
такої діяльності. Це можна зробити 
через сайт Мінекономіки


Більшість країн пропонує українцям 
скористатися власними Службами 
зайнятості для працевлаштування. 
Інформація про це є у волонтерів.


Не залишай свій паспорт в заставу 
та не віддавай його роботодавцям 
або іншим особам.


Підписуй лише ті документи, мову 
яких ти розумієш. Переконайся, що 
робочий контракт перекладено 
правильно, він не містить розмитих 
формулювань, зрозумілі всі умови: 
обов’язки, робочий графік, розмір 
зарплати, медичне й соціальне 
страхування, відпустка й вихідні. 
Якщо необхідно, проконсультуйся  
з юристом.

Працедавець має бути готовий 
відповісти на усі твої питання. Якщо 
він дратується, починає залякувати 
чи маніпулювати (“То тобі потрібна 
робота чи ні?”, “Все одно нічого 
краще ти не знайдеш!”), 
відмовляється показати документи 
про свій бізнес — це все ознаки 
можливої злочинної діяльності.


Не погоджуйся на роботу, деталі 
якої не знаєш. Наприклад, якщо це 
перевезення пакунків із невідомим 
змістом, або коли кажуть, що ти 
будеш робити “щось по ситуації" чи 
"що попросять”. 


Якщо обіцяють нереалістично 
високу зарплату — це привід не 
зрадіти, а насторожитися.


Якщо ти чуєш про компенсацію 
витрат роботодавця “з першої 
зарплати” — варто одразу йти геть. 
А після цього ще й попередити про 
це волонтерів та громадські 
організації, які займаються 
торгівлею людьми. Можливо, ти 
вбережеш чиєсь життя.


Дуже схожі й виключно позитивні 
відгуки про компанію в мережі 
мають насторожити.


Зміна попередніх домовленостей в 
останню хвилину перед 
підписанням договору чи навіть 
початком роботи — привід не 
продовжувати співпрацю.


Довіряй власним відчуттям. Якщо 
тобі десь некомфортно, а люди 
викликають острах чи недовіру — 
йди звідти. Не бійся, що будеш 
виглядати невдячно чи неввічливо. 
Твоя безпека важливіша. Ти не 
маєш нікому пояснювати, чому не 
хочеш десь працювати, жити чи з 
кимось спілкуватися — це твоє 
право! Хвилинка ніяковості може 
вберегти тебе від років рабства.

STEM 

IS FEM

Що робити, якщо ти потрапила  
у ситуацію торгівлі людьми  
або є її свідком?


 112 — лінія екстреної допомоги в ЄС

 +38 044 238 16 57 або  
+38 044 238 18 24 — Цілодобова 
консульська оперативна служба

 527.org.ua — контакти організацій, які 
допомагають постраждалим в країні, 
де ти зараз.


Якщо у тебе відібрали документи — не 
страшно, екстрені служби, неурядові 
організації або консульства все одно 
допоможуть.

Якщо ти за кордоном:

Якщо ти в Україні:

 15-47 — Урядова гаряча лінія з питань 
протидії торгівлі людьми, домашньому 
насильству, насильству за ознакою 
статі та насильству стосовно дітей

 527 — Національна гаряча лінія з 
консультування мігрантів та протидії 
торгівлі людьм

 116 123 (або 0 800 500 335)  — 
Національна гаряча лінія з 
попередження домашнього насильства, 
торгівлі людьми та ґендерної 
дискримінації, від ГО “Ла Страда-
Україна”

Цей матеріал став можливим завдяки проєкту “STEM is 
FEM”, що виконує ГО “СТЕМ ІС ФЕМ” за підтримки 
Українського Жіночого Фонду. 


Відповідальність за зміст інформації несе ГО “СТЕМ ІС 
ФЕМ”. Представлена інформація не завжди відображає 
погляди УЖФ.

sciencetoprotect.
stemisfem.org

торгівля 
людьми
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Як підготуватися до від'їзду?

Ніколи й нікому не віддавай паспорт 
чи інші документи, що 
підтверджують особу.


Заздалегідь сфотографуй важливі 
документи (паспорти, 
ідентифікаційний код, 
медстрахування і т.д.), про всяк 
випадок скинь їх на свою 
електронну пошту, роздрукуй і 
візьми з собою копії. Один 
примірник документів і нещодавно 
зроблену фотокартку залиш своїм 
близьким.


Сплануй маршрут. Продумай, де 
ночуватимеш. 


Домовся з родичами або 
найближчою дорослою людиною 
про те, як ви контактуватимете 
поки ти в дорозі. Це має бути хтось, 
кого ти давно знаєш та кому 
довіряєш — близькі родичі, вчитель, 
батьки близьких друзів.


Домовся з цими людьми про 
кодове слово чи знак, що буде 
означати небезпеку та потребу в 
допомозі. Це має бути щось, що 
можна легко сказати в буденній 
розмові, але щось, що ти не 
скажеш ненавмисно.


Надавай лише необхідну 
інформацію про себе. Не розповідай 
те, що дасть стороннім змогу 
запідозрити твоє скрутне 
становище та скористатися ним.

У країнах Європи активно 
працюють громадські організації та 
служби, що надають допомогу 
постраждалим від торгівлі людьми, 
насильства тощо. Про всяк випадок 
збережи собі їхні контакти.


Випиши собі e-mail, телефони та 
адреси консульств та посольств 
України. Спробуй запам’ятати 
телефон.


Завантаж розмовник чи словник, 
щоб за потреби можна було 
звернутися по допомогу.


Перед виїздом за кордон дізнайся, 
які матимеш права, а також 
пошукай інформацію про місцеві 
традиції й закони. Зверни увагу на 
правила перебування неповнолітніх 
без супроводу, якщо їдеш наодинці.


На сайті нашого МЗС є система 
ДРУГ — вона дозволяє залишатись 
на зв'язку з консульськими 
установами України по всьому 
світу. Перед виїздом зареєструйся 
в ній.


Встанови собі Чат-бот “Безпека 
жінок за кордоном” та Чат-Бот 
“Гаряча лінія 527”. Там є телефони 
гарячих ліній, адреси посольств, 
контакти волонтерів, юристів, 
психологів тощо.

Щодня інформуй близьких про те, 
де знаходишся і з якими людьми 
спілкуєшся.


Нікому не віддавай телефон чи інші 
засоби зв’язку. Ніде не залишай їх 
без нагляду.


Не довіряй випадковим незнайомим 
людям, навіть жінкам чи твоїм 
одноліткам — їх могли залучити до 
вербування потенційних жертв. 


Зберігай максимальну увагу, якщо 
наважуєшся сісти в авто до 
незнайомців, якими б 
доброзичливими вони не 
виглядали. Сфотографуй номер 
машини, документи водія (за 
можливості) та надішли близьким. 
А краще взагалі не сідай у такий 
транспорт.


Якщо за кордоном загубився 
паспорт або ж його відібрали 
силою, терміново звернись до 
посольства чи консульства України. 
Тебе за це не покарають. 
Допомогти тобі — їхня робота. 


Намагайся постійно бути поряд ще 
з двома-трьома особами та не 
залишатися наодинці. За 
можливості, звертайся до 
державних чи неурядових 
організацій за допомогою з 
проживанням чи перевезенням. 


Іноді зловмисники можуть 
прикидатися волонтерами. 
Перевіряй, на яку організацію 
працює волонтер та чи є дані про 
цю організацію в Інтернеті.


З обережністю стався до 
пропозицій, що надходять від 
незнайомців. Особливо, якщо ці 
пропозиції актуальні виключно для 
молодих жінок та дівчат.

Як убезпечити себе в дорозі?

Не бери в борг у незнайомців або 
людей, які дуже наполягають на 
тому, щоб позичити тобі гроші. Це 
можуть використати, аби змусити 
тебе до рабської праці.


Звернися до громадських 
організацій, волонтерських центрів, 
аби дізнатися все про поселення, 
роботу та отримання документів.


Попроси поселити тебе у центр 
проживання українських 
переселенців, поки не знайдеш 
окреме житло. 


Незадовго до виїзду збережи 
контактні дані декількох 
організацій, які пропонують 
поселення, на випадок, якщо в тому 
центрі, до якого ти прямуєш, не 
виявиться місць або виникнуть інші 
складнощі.


Якщо тебе пропонують поселити до 
родини, повідом про це волонтерам 
у центрі, залиш їм усі контакти та 
адреси. Обов’язково розкажи про 
це близьким людям вдома.


Пам’ятай, що в Європі квартири 
здають виключно через договір. 
Якщо тобі пропонують житло без 
нього, це підозріло. До того ж, 
через це держава не зможе 
відшкодувати тобі вартість оренди, 
і ти втратиш гроші.


Тримай копії документів окремо від 
оригіналів.

Як не наразитися на 
небезпеку вже на місці?
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