
ЗАЩИТИТЕ 
СЕБЯ!

ТОРГОВЛЯ ЛЮДЬМИ И ДРУГИЕ 
ФОРМЫ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ

ВЫ СТАЛКИВАЛИСЬ 
С ТАКИМ:

ВАС ЗАСТАВЛЯЮТ ДЕЛАТЬ ВЕЩИ, КОТОРЫЕ ВЫ 
НЕ ХОТИТЕ ДЕЛАТЬ?

ЗА ВАМИ СЛЕДЯТ ИЛИ ВАС КОНТРОЛИРУЮТ?

К ВАМ ПРИМЕНЯЮТ НАСИЛИЕ ИЛИ ВАМ УГРОЖАЮТ?

ВАМ ОГРАНИЧИВАЮТ ВАШУ СВОБОДУ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ?
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ЕСЛИ ВЫ ЧУВСТВУЕТЕ, 
ЧТО ЭТО ВАС КАСАЕТСЯ, 
МЫ МОЖЕМ ВАМ 
ПОМОЧЬ СОВЕТОМ.
ПОЛУЧИТЕ ПОМОЩЬ ТУТ:



ПРО ЩО ЙДЕ МОВА?

ЯК ЗАХИСТИТИ СЕБЕ ВІД ЦИХ РИЗИКІВ?

Щоб отримати вигоду, деякі зловмисні індивідууми використовують ситуацію 
слабкості та вразливості осіб, які втікають з рідної країни. Тому ці особи – в 
основному жінки та діти – знаходяться в особливо ризикованих обставинах

В якості запобіжних заходів декілька простих правил можуть Вам допомогти:

ДЕ ОТРИМАТИ ДОПОМОГУ В ШВЕЙЦАРІЇ?

Остерігайтесь надто щедрих пропозицій допомоги або роботи.

Ніколи не віддавайте свої проїзні документи іншим особам, за виключен-
ням представників швейцарської влади.

Збережіть фотографію Вашого документа, який посвідчує особу, на 
Вашому мобільному телефоні та вишліть копію цієї фотографії другу та/або 
члену Вашої родини.

Завжди зберігайте при собі контактні дані довірених осіб, які можуть Вам 
допомогти в Швейцарії в тому разі, якщо у Вас більше не буде Вашого теле-
фону або Ваших особистих речей.

Попередьте Ваших друзів та/або родичів щодо Вашого місця перебування, а 
також щодо Ваших пересувань.

Перед тим, як сісти в транспортний засіб, сфотографуйте номерний знак та 
вишліть цю фотографію Вашим друзям та/або Вашим родичам. Якщо водій 
забороняє Вам зробити таку фотографію, відмовьтесь сідати в транспорт-
ний засіб.

Залиште місце проживання, в якому Ви перебуваєте, якщо Ви не почуває-
тесь там у безпеці, та негайно просіть допомоги (див. далі).

Не вагайтесь звертатись до представників влади:

В федеральних центрах для осіб, які шукають притулку (CFA)
Звертайтесь до робітників охорони та управління центром для осіб, які 
шукають притулку

В кантонах
https://www.opferhilfe-schweiz.ch/de/kurzinformationen-uber-die-opferhilfe/
information-auf-ukrainisch/

В разі надзвичайної ситуації
Поліція
Швидка допомога
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