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Jak nie stać się ofiarą handlu ludźmi

Wakacje  to  czas  wyjazdów za  granicę  do  prac  sezonowych.  Sprawdź,  jak  się  do  tego
odpowiednio  przygotować  -  jak  zweryfikować  wiarygodność  pracodawcy  i  gdzie  szukać
pomocy, gdy zostaniemy oszukani. Te informacje znajdziesz w poradniku, opracowanym
przez  MSW.  Pamiętaj  -  każdy  może  stać  się  ofiarą  handlu  ludźmi.  Policja  w  latach
2011-2014 odnotowała 750 takich przypadków.

W poradniku MSW: „Nie daj się sprzedać! Pracuj bezpiecznie za granicą” znajdziesz praktyczne
wskazówki, jak odpowiednio przygotować się do wyjazdu. Grupy przestępcze zajmujące się handlem
ludźmi wykorzystują różne metody, aby zwerbować osoby szukające pracy. Podpowiadamy, kiedy
oferta pracy może być oszustwem, jak unikać zagrożeń, jak przygotować się do wyjazdu i gdzie
szukać pomocy.

Wyjeżdżając za granicę należy dokładnie sprawdzić wiarygodność przyszłego pracodawcy i upewnić
się,  co  do  legalności  zatrudnienia.  Warto  skorzystać  z  baz  ofert  pracy  od  sprawdzonych
pracodawców i  pośredników pracy.  Można skorzystać z  takich stron,  jak EURES – Europejskie
Służby Zatrudnienia (www.eures.praca.gov.pl), czy KRAZ – Krajowy Rejestr Agencji Zatrudnienia
(www.kraz.praca.gov.pl).  Na  stronie  KRAZ  można  sprawdzić,  czy  dana  agencja  zatrudnienia
oferująca pracę, jest zarejestrowana i działa legalnie. Jeśli masz wątpliwości, czy oferta pracy może
budzić obawy, przed wyjazdem warto dokładnie sprawdzić wiarygodność takiego pracodawcy.

Jeśli stałeś się ofiarą handlu ludźmi zwróć się do ekspertów Krajowego Centrum Konsultacyjno-
Interwencyjnego. Udzielą informacji,  konsultacji  prawnej i  wsparcia w kontaktach z właściwymi
instytucjami. Po pomoc do pracowników Centrum można zwrócić się telefonicznie, bądź mailowo: tel.
22 628 01 20, email: info@kcik.pl. W 2014 r. prowadzące je Fundacja La Strada i Stowarzyszenie Po
MOC dla Kobiet i Dzieci, otrzymały na ten cel 1 mln zł dotacji z MSW. W 2014 r. Programem
wsparcia i ochrony ofiary/świadka handlu ludźmi objęto 70 osób.

Przed wyjazdem warto znać adresy i numery telefonów ambasady oraz konsulatu RP w kraju, do
którego się udajemy.

W latach 2011-2014 r. policja odnotowała 750 przypadków handlu ludźmi. Wśród wszystkich form
handlu  ludźmi  policja  najczęściej  notuje  zmuszanie  do  prostytucji,  pornografii  i  innych  form
wykorzystania seksualnego.

http://www.eures.praca.gov.pl/
http://www.kraz.praca.gov.pl/


Poradnik  i  wiele  cennych  wskazówek  związanych  m.in.  z  bezpiecznym  wyjazdem  za  granicę,
znajdziesz na naszym portalu handelludzmi.eu

Przeczytaj także: Zespoły ds. przeciwdziałania handlowi ludźmi będą w każdym województwie
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