РУМУНІЯ:

0 800 800 678 / +40 21 313 31 00
Національна агенція з протидії торгівлі людьми

+40 21 210 30 50 МОМ Румунія
+40 76 586 18 88
(процедура надання статусу шукача притулку) LOGS Timisoara

СЛОВАЧЧИНА:

+421 800 800 818
Національна гаряча лінія для постраждалих від торгівлі людьми

+421 252 630 023 МОМ Словаччина
УГОРЩИНА:

+36 80 20 55 20 (безкоштовно з Угорщини, цілодобово)
Національна кризова та інформаційна лінія

+36 14 72 25 00 (9:30—16:00)
МОМ Угорщина

112 для екстрених ситуацій в країнах ЄС

Надруковано в рамках Програми захисту і допомоги вразливим мігрантам Міжнародної
організації з міграції (МОМ) в Україні завдяки щедрій підтримці американського народу
через проект Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

ЗМУШЕНІ ПОКИНУТИ
УКРАЇНУ ЧЕРЕЗ
ВІЙНУ?
ПАМ’ЯТАЙ ПРО СВОЮ БЕЗПЕКУ ТА ДОТРИМУЙСЯ
НАСТУПНИХ ПРАВИЛ:

Спробуй заздалегідь знайти інформацію
про те, де в країні призначення мігранти
можуть отримати допомогу й підтримку. Детальну
інформацію можна дізнатися за посиланням
www.527.org.ua По можливості, звертайся
до державних чи неурядових організацій.
Зроби фото усіх своїх важливих документів та
відправ собі на електронну скриньку —
так ти майже завжди матимеш до них доступ.

Довіряй свої документи лише працівникам
прикордонної служби та поліції.
Не залишай нікому свого паспорта під заставу,
для оформлення документів чи реєстрації, або
з інших причин.

ЯКЩО МАЄШ ЗАПИТАННЯ ЧИ СУМНІВИ, АБО ЩОСЬ ПІШЛО
НЕ ТАК — НЕ СОРОМСЯ ЗВЕРТАТИСЯ ЗА БЕЗКОШТОВНОЮ
КОНСУЛЬТАЦІЄЮ НА ГАРЯЧІ ЛІНІЇ ДОПОМОГИ МІГРАНТАМ!

УКРАЇНА:

527 або 0 800 505 501

Переконайся, що маєш достатньо
інформації про те, з ким і куди їдеш,
де і в кого будеш перебувати, як довго. Поділись
цією інформацією з тими, кому довіряєш.

(безкоштовно з мобільного в Україні, щодня з 8:00 до 20:00),
Національна гаряча лінія з протидії торгівлі людьми
та консультування мігрантів

Намагайся регулярно підтримувати зв’язок
з рідними чи друзями, відразу повідомляй
про зміну місця перебування.

+48 22 490 20 44 МОМ Польща (9.00–17.00 будні)

ПОЛЬЩА:

Домовся з рідними чи друзями про
кодове слово або фразу, яка повідомить, що тобі
загрожує небезпека.
Якщо ти в небезпеці, телефонуй місцевим
екстреним службам і звертайся до
посольства України в країні перебування.

+48 22 628 01 20 Національний центр консультування
та допомоги постраждалим від торгівлі людьми

+48 605 68 77 50
Гаряча лінія з протидії торгівлі людьми, Ла Страда-Польща

РЕСПУБЛІКА МОЛДОВА:

+373 22 25 49 98 (цілодобово)
Центр боротьби з торгівлею людьми МВС Молдова

0 800 777 77 (безкоштовно з Республіки Молдова)
+373 22 23 33 09 (для дзвінків із-за кордону)
Гаряча лінія з безпечної міграції й протидії торгівлі людьми,
Ла Страда-Молдова

