
ЗАХИСТ ВІД ТОРГІВЛІ ЛЮДИ    
–  ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ПОМІЧНИКІВ –   
 

Військове вторгнення Росії в Україну спонукало велику кількість людей тікати з України в ЄС. 

Більшість із цих людей – жінки, діти та особи, що потребують захисту, які особливо вразливі до 

торгівлі людьми та експлуатації. 

Торгівля людьми включає вербування, транспортування, переміщення, надання житла чи прийом 

людей силою, шахрайство чи обман з метою експлуатації і з метою отримання прибутку. Жертвами 

цього злочину можуть стати люди різного віку та походження. Зловмисники часто обманюють 

постраждалих, роблячи неправдиві обіцянки щодо можливостей працевлаштування та 

використовують погрози чи насильство, щоб примусити їх. 

Ознаками можуть бути:  

► Якщо за пропозиції допомоги вимагають відшкодування натомість (наприклад, гроші, роботу чи роботу 

по дому). 

► Коли біженцям пропонують роботу одразу, коли вони прибувають і з недостатньою інформацією про 

умови. 

► Коли біженці працюють без трудового договору і в поганих умовах або умови фундаментально 

відрізняються від обіцяних. 

► Коли біженці отримують набагато менше ніж встановлена мінімальна заробітна плата або отримують 

заробітну лише частково чи не отримують плату взагалі. 

► Якщо посвідчення особи та інші важливі документи забирають або пропонують їх зберігання. 

► Якщо після пропозиції допомоги, ті хто пропонував, не приймають відповідь «Ні», або відхиляються чи 

перешкоджають заходам безпеки, які вживають біженці (наприклад, фотографуванню номерних знаків, 

телефонним дзвінкам тощо). 

► Коли погані умови праці посилюються погрозами чи насильством. 

► Коли біженцям дають неправдиві обіцянки щодо умов праці. 

► Якщо біженці ізольовані, не можуть вільно пересуватися або їхні шляхи комунікації 

контролюються/визначаються іншими. 

Ви можете зробити наступне: 

► Інформуйте потенційних постраждалих про ознаки можливої небезпечної ситуації. Якщо необхідно, 

зверніться до мовного посередника, щоб підтримати Вас в цьому. 

► Інформуйте потенційних потерпілих про їх права (жодних відшкодуваннь натомість за допомогу, 

дотримання домовленостей на роботі, соціальні виплати, безкоштовні консультації) 

► Жертви торгівлі людьми можуть мати особливі права на житло, соціальну підтримку та права 

перебування. Звертайте їх увагу на безкоштовні поради та пропозиції допомоги. 

Підтримку та інформацію  
Ви знайдете тут:     

 

 


