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Ти працюєш за умов, як� ти не 

приймала � / або п�д погрозами? 

Чи ти знаєш, що таке ТОРГІВЛЯ людьми?
 

У тебе в�д�брали документи, що 
посв�дчують особу, паспорт,  тощо?

 

Тебе обманули з приводу роботи, 
заради якої ти сюди приїхала?

Деяк� люди вдаються до обману, погроз, насильства, брехн�, або 
нав�ть до закоханих почутт�в, щоб захопити та змусити �нших 

ос�б брати участь у вчинках, або д�ях проти їхньої вол�.
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Тебе змушують перебувати у м�сц�, 
де ти не хочете бути?

Ти пост�йно отримуєш контрольн� 
дзв�нки?

Тебе утримують � тоб� погрожують?

 Ти не можеш п�ти туди, куди ти 
хочеш, або за тобою сл�дкують?

Тоб� не дозволяється
п�дтримувати зв'язок з твоєю

родиною, чи друзями? 

Ти перелякана � тоб� важко 
признатися, що ти зараз 

переживаєш?

Тебе п�ддають ф�зичному, або 
психолог�чному насиллю?

Ти отримуєш погрози у свою 
сторону та у сторону твоєї родини?

Ти безкоштовно працюєш, або за 
мал� грош� через сплату борг�в?

Вони контролюють твої грош� та 
час?

В певний момент тебе 
змушують до вживання
наркотик�в, чи алкоголю?

Задай соб� наступн� питання



Обережно!

       +  34 983 307 083       

Досл�ди �нформац�ю щодо П�дприємства, на яке ти 
будеш працювати. Де воно знаходиться? Чим 
займається?

Д�знайся детальну �нформац�ю стосовно роботи, виясни її 
економ�чну сторону. Будь обережною, якщо тоб� пропонують 
велик� кошти. 

Д�знайся краще про м�сце, де ти житимеш.
Оплата зд�йснюватиметься в обм�н за роботу, чи послуги?
Твої р�дн� та друз� захочуть допомогти тоб�, проте вони також мають 
свої проблеми � ти ненароком можеш стати тягарем, � бути змушеною 
приймати те, чого ти не хочеш. 

www.redincola.org

Якщо ти, або хтось, кого ти знаєш, перебуває у одн�й з таких 
ситуац�й, ви можете бути жертвами Торг�вл� людьми.

Перед тим, як приїхати до Іспан�ї
 

Якщо ти вже у Валладол�д�
 

Ми можемо тоб� допомогти!
 Сконтактуй з нами у Red Íncola

 

Ти можеш мати супров�д при переклад�, психолог�чний та 
юридичний супроводи, в т.ч. доступ до безпечного житла. 

www.andreiaproject.eu

Якою б не була твоя ситуац�я, попроси про �нформац�ю та 
безкоштовну допомогу у НУО (неурядової орган�зац�ї). В�зьми з 
собою цю брошуру, якщо вона тоб� буде корисною.

 + 34 623 032 440         

Пов�дом своїм найближчим людям:
Адресу та м�сто, де ти житимеш. Секретне слово, що дасть
знати про п�дозр�лу ситуац�ю, яка в�дбувається з тобою.

trabajosocial@redincola.org

http://andreiaproject.eu/

