
завжди тримай документи при собі 
та не віддавай їх до рук незнайомих 
людей. Якщо тобі вже виповнилося 
14 років і ти маєш власну банківську 
картку, завантаж додаток Дія 
та авторизуйся. Відтак усі твої 
документи будуть завжди під рукою  
в мобільному телефоні (наприклад,  
ID–картка, біометричний паспорт,  
код платника податків та 
студентський квиток); 

якщо підозрілі та незнайомі тобі 
люди пропонують піти з ними та/
або запрошують сісти до автомобіля, 
пропонують подарунки, варто 
насторожитися та відмовитися  
від такої пропозиції. Не залишайся 
наодинці з незнайомцями, краще  
знайти більш людне місце; 

тримай постійний зв’язок з рідними, 
друзями, знайоми людьми, повідомляй  
їх про своє місце перебування; 

пропозиції про легкий заробіток  
можуть поширюватися різними 
каналами, але якщо ти бачиш таке 
оголошення в Інтернеті, проаналізуй 
інформацію, порадься з дорослими 
щодо тієї чи іншої вакансії, почитай 
інформацію та відгуки про працедавця 
на форумах та в чатах. Якщо роботу 
пропонують за кордоном, перевір 
інформацію про реєстрацію та 
ліцензію фірми на сайті Міністерства 
соціальної політики України. Не 
погоджуйся на сумнівні пропозиції 
підробітку; 

якщо плануєш подорож, переміщення 
територією України чи за кордоном, 
краще не робити цього на самоті;  

підготуй чек-лист корисних контактів 
та організацій, до яких можеш зверну–
тися в разі небезпеки (наприклад – 
контакти посольства тієї країни,  
куди плануєш їхати, тамтешньої  
поліції, громадських організацій тощо); 

якщо від тебе вимагають віддати та/
або забирають документи, особисті  
речі та телефон; 

невідомі люди запрошують тебе 
сісти до автомобіля; 

підозрілі люди пропонують вживати 
алкоголь чи наркотики, запрошують  
до невідомого тобі місця або просять 
перейти до менш людного місця; 

не дають можливості зв’язатися з  
рідними, друзями, іншими людьми; 

пропонують виконувати будь-яку 
роботу за безцінь або примушують  
до будь-якої роботи; 

пропонують роботу, навчання, 
стосунки за кордоном, не повідомля–
ючи про особливі деталі, підманюючи 
обіцянками про великий заробіток та 
розкішне життя.
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ПЕРЕБУВАЮЧИ ЗА КОРДОНОМ ТА В УКРАЇНІ, 
для отримання психологічної, інформаційної чи юридичної консультації  

можна звернутися на  

НАЦІОНАЛЬНУ ГАРЯЧУ ЛІНІЮ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ ЗА НОМЕРОМ 116 111  
(безкоштовно зі стаціонарного та мобільного, анонімно, консультації українською мовою),  

яка працює в Україні, через соціальні мережі (конфіденційно, цілодобово): 

– childhotline_ua    – CHL116111 – @childhotline.ukraine

ЛІНІЇ ДОВІРИ ЗА НОМЕРОМ 116 111 працюють також у наступних країнах: 
Естонія, Данія, Кіпр, Азербайджан, Іспанія, Словаччина, Словенія, Сербія, Румунія, Португалія, Польща, 

Молдова, Мальта, Литва, Латвія, Угорщина, Фінляндія, Чехія, Болгарія,  
Хорватія, Албанія.

ЯКЩО ВІДЧУВАЄШ НЕБЕЗПЕКУ ТА ЗАГРОЗУ 

власному життю чи здоров’ю або тебе примушують до будь-чого проти твоєї волі,  

ОДРАЗУ ТЕЛЕФОНУЙ ДО ПОЛІЦІЇ: номер телефону,  
якщо ти перебуваєш в Україні – 102, якщо перебуваєш за кордоном – 112 

(для країн Європейського Союзу та інших європейських країн (Австрії, Бельгії, Болгарії,  
Греції, Данії, Естонії, Ірландії, Іспанії, Італії, Кіпру, Латвії, Литви, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, 

Німеччини, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини, Словенії, Угорщини,  
Фінляндії, Франції, Хорватії, Чехії, Швеції); 

Щоб отримати консультацію, зателефонуйте на: 

Національну гарячу лінію з попередження домашнього насильства, торгівлі  
людьми та ґендерної дискримінації за номером 0 800 500 335 або 116 123  
з мобільного. Дзвінки анонімні та безкоштовні з мобільного телефону в Україні.  
Лінія працює 24/7; 

Національну гарячу лінію для дітей та молоді за номером 0 800 500 225 або 116 111  
з мобільного. Дзвінки анонімні та безкоштовні з мобільного телефону в Україні.  
Лінія працює 24/7; 

Національну гарячу лінію з питань протидії торгівлі людьми та консультування 
мігрантів за номером 0 800 505 501 або 527 з мобільного. Дзвінки анонімні та 
безкоштовні з мобільного телефону в Україні.  
Лінія працює щодня з 8:00 до 20:00; 

Гарячу лінію з питань протидії торгівлі людьми, домашньому насильству,  
насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей за номером 1547.

Маркери ризиків (небезпеки)  
потрапляння в ситуацію торгівлі людьми та експлуатації: 

ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ  
ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ 

Для того, щоб не потрапити в пастку,  
слід дотримуватися загальних правил безпеки: 

ТОРГІВЛЯ ЛЮДЬМИ – ЦЕ ЗЛОЧИН,  
ЯКИЙ МОЖЕ ВЧИНЯТИСЯ ЩОДО ВАС  
ЯК В УКРАЇНІ, ТАК І ПОЗА ЇЇ МЕЖАМИ.

ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ СИТУАЦІЇ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ 
ПЕРЕКОНАЙСЯ, ЩО ВСЕ БЕЗПЕЧНО!
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