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obchodovanie s ľuďmi sa
nevyhýba ani slovensku
Áno, otroctvo existuje aj dnes, v 21. storočí! Novodobé otroctvo alebo
obchodovanie s ľuďmi sa nevyhýba ani Slovensku a súvisí najmä
s vycestovaním za prácou do zahraničia! Na čo si treba dávať pozor?

ženy a dievčatá
tvoria

55 %

4,5

milióna osôb
je obeťou
sexuálneho
vykorisťovania

sa
sK

Čí.

5,5

milióna obetí
tvoria deti

14

miliónov
je obeťou
nútenej práce

M

yslíte si, že otroctvo je pojmom
dávnej minulosti? Že v dnešnej
dobe sa vám nemôže stať, že by niekto
siahol na vašu osobnú slobodu a predal
vás aj proti vašej vôli? Mýlite sa! Každý
sa môže stať otrokom... Aj dnes!
Viete, o akom otroctve tu hovoríme?
A ako mu predchádzať a chrániť sa pred
ním?
V dnešnej dobe nemusíte pracovať
v železných okovách pod horúcim slnkom na bavlníkových plantážach, aby
ste boli otrokom. Dnes na to postačuje
oveľa menej.

Dnes stačí, aby ste naleteli podvodnej pracovnej ponuke falošnej webovej
stránky, inzerátu, agentúry či dokonca
známeho z vášho okolia, a zrazu
sa môže stať, že sa nájdete v akejsi
továrni či na farme niekde v Anglicku,
alebo v inej európskej krajine. No nie
ako oficiálny pracovník či brigádnik,
ale ako novodobý otrok. Bez dokladov,
bez možnosti komunikácie s okolím,
bez peňazí. To v tom lepšom prípade.
Nezriedka však môže vycestovanie
za prácou v zahraničí dopadnúť oveľa
horšie.

Čo je obchodovanie s ľuďmi?
Obchodovanie s ľuďmi je globálny zločin, pri ktorom sú obete
vykorisťované v súkromnej podnikateľskej sfére alebo jednotlivcami.

O

bchodovanie s ľuďmi je globálny
zločin, pri ktorom sú obete vykorisťované v súkromnej podnikateľskej
sfére alebo jednotlivcami. Potvrdzujú
to zistenia Medzinárodnej organizácie
práce (ILO, 2015), podľa ktorých sa
za obdobie rokov 2002 – 2011 stalo
celosvetovo obeťami nútenej práce
(vrátane sexuálneho vykorisťovania)
až 21 miliónov ľudí. Deti tvoria až
5,5 milióna obetí (26 %), ženy a dievčatá
55 % a muži a chlapci predstavujú 45 %
z celkového počtu obetí. Z toho bolo
4,5 milióna osôb obeťami sexuálneho

vykorisťovania a 14 miliónov obeťami
nútenej práce, a to najmä v poľnohospodárstve, stavebníctve, vo výrobe alebo
domácnosti. Tieto čísla však z ďaleka
nie sú konečné, keďže neobsahujú údaje
o obetiach vykorisťovaných za inými
účelmi, ktoré neviedli k nútenej práci.
Ďalšími formami obchodovania
s ľuďmi, okrem sexuálneho zneužívania a pracovného vykorisťovania,
sú najmä odoberanie orgánov alebo
zneužívanie na páchanie trestnej
činnosti, vrátane núteného žobrania a nútených sobášov.

Viac o novodobom otroctve na www.novodobiotroci.sk
15:36

Príbehy so zlým koncom
Životné situácie novodobých otrokov, na ktorých konci je vždy poníženie,
strata dôstojnosti, psychická trauma a niekedy aj strata zdravia či
dokonca i života. Príbehy, ktoré, bohužiaľ, nikdy nemajú dobrý koniec...

nútená prostitúcia
M

ladá žena z Ukrajiny si hľadala
prácu prostredníctvom pracovnej agentúry v Užhorode. Bola
ochotná za prácou vycestovať do
zahraničia, agentúre zaplatila 400 eur.
Podľa prísľubu v agentúre jej bola ponúknutá práca v hoteli alebo v reštaurácii na území Slovenska, no pracovnú
zmluvu nepodpisovala. V apríli 2010
sa viezla autobusom na miesto určenia
spolu s ďalšími ženami a dievčatami. Neznámi muži od nich vyzbierali
cestovné pasy, vraj kvôli vybaveniu
pracovného povolenia. Autobus uháňal
takmer bez zastávok. Osádka tvorená
prevažne ženami sa dostala cez Poľsko
do Českej republiky. Tam niekoľko žien
vystúpilo. Irine prikázali vystúpiť spolu
s ďalšími troma dievčatami omnoho
neskôr. „Prevzali nás ozbrojení muži.
Vôbec sme nevedeli, kde sa nachádzame. Zavreli nás do bytu, z ktorého sme
nesmeli vychádzať. Keď sme protestovali, bili nás a zatvárali do pivnice. Tlačili do nás tabletky, od ktorých sme boli
omámené,“ spomína Irina. V strachu
z bitky a nebezpečných vyhrážok začali
postupne ukrajinské ženy poskytovať
sexuálne služby Slovákom, Nemcom,
Švajčiarom. Irina vyviazla z tohto zajatia iba zázrakom. Po ôsmich mesiacoch
vyrozprávala svoj príbeh 35–ročnému
klientovi. Po tom, ako ju vykúpil z pasce
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obchodníkov, medzi ktorými boli nielen
Slováci, ale aj Chorváti a muž hovoriaci
po rusky, zaviezol bezradnú ženu na
východné Slovensko. Od tohto klienta
sa Irina dozvedela, že mesto, v ktorom
ju nútili vykonávať prostitúciu, bola
Bratislava.

„Keď sme
protestovali,
bili nás
a zatvárali do
pivnice. Tlačili
do nás tabletky,
od ktorých sme
boli omámené“

nútená práca
V

marci 2009 sa vo vietnamskej
tržnici v Prahe 4 uskutočnil nábor
personálnej agentúry Aﬀumicata
na sadenie stromčekov v Českých
štátnych lesoch. Keďže išlo o verejnú
zákazku, vzbudzovalo dianie dôveru.
Kto by mohol tušiť, že pôjde o jeden
z najrozsiahlejších medializovaných
obchodov s ľuďmi za účelom nútenej
práce v Čechách? V kauze „stromkaři“
sa stali obeťami desiatky Vietnamcov,
Ukrajincov, Rumunov i Slovákov. Lesní
robotníci pracovali od rána do večera
šesť – sedem dní v týždni. Niektoré
pracovné skupiny hladovali, lebo
z občasných záloh si nemohli kúpiť ani
dostatok jedla, ktoré by ich posilnilo pri
výkone fyzicky namáhavej práce. Ak sa
ožobračovaní ľudia ohradili, vyhrážali

sa im zástupcovia agentúry násilím.
„Bol som chorý, krv mi tiekla z nosa. Šéf
sa ma pýtal, prečo nepracujem. Nejako
to zastavte a bežte pracovať, uzavrel
bez akéhokoľvek náznaku záujmu o môj
zdravotný stav,“ spomína pracovník,
ktorého napokon vyhodili z ubytovne,
lebo nadriadenému nebolo po vôli, že
si opakovane pýtal peniaze, ktoré mu
za prácu dlhoval. V situáciách, keď si
spomínaný lesný robotník pýtal iba to,
čo mu patrí, sa mu šéf vyhrážal bitkou.
Praktiky, ktoré nesú znaky nútenej
práce, pokračovali aj v roku 2010. Nezaplatené mzdy iba pre 80 pracovníkov,
ktorí riešia podlžnosti súdnou cestou,
predstavujú 2,5 milióna českých korún.
Poškodených by malo byť takmer 600
cudzincov.

„Bol som
chorý, krv mi
tiekla z nosa.
Šéf sa ma
pýtal, prečo
nepracujem.
Nejako to
zastavte
a bežte
pracovať.“

Každý sa môže stať otrokom
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nútený sobáš

O

semnásťročná Zuzana patrí medzi atraktívne mladé dámy. Po
skončení strednej školy sa obzerala
po zamestnaní. Sondovala ponuky
medzi známymi, sledovala novinové
inzeráty. Jedného dňa za ňou prišiel
priateľ s ponukou, ktorá upútala
Zuzanu okamžite. Hovoril o pracovnej ponuke s výborným zárobkom vo
Veľkej Británii. Keďže lákavý návrh
vyslovil jej blízky človek, ktorý sa
navyše ponúkol aj zaplatiť Zuzane
cestu lietadlom, dievčine ani nenapadlo preveriť si jeho prísľuby. Mráz
po chrbte jej prešiel až po príchode
do Británie. Ako to už v podobných
prípadoch chodí, skupinka zain-
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Osobné
doklady
dostane späť,
keď bude
poslušná
a uzavrie
manželstvo
s istým
Indom.

teresovaných mužov jej okamžite
zobrala osobné doklady. Nijaká
lukratívna práca ju v zahraničí nečakala. Ubytovanie aj stravu jej hradil
jeden z mužov. Ten jej po niekoľkých
dňoch ozrejmil, že osobné doklady
dostane späť, len keď bude poslušná
a uzavrie manželstvo s istým Indom.
Muža, za ktorého sa mala vydať,
predtým nikdy nevidela. Bola zúfalá,
bezradná. Keďže organizovaná skupina týchto kupliarov bola už dlhšie
pod dohľadom polície, podarilo sa
Zuzanu po policajnej razii vyslobodiť.
Dnes spolupracuje s orgánmi činnými
v trestnom konaní a dúfa, že obchodníkov neminie prísny trest.

nútené žobranie
K

onzulát Zastupiteľského úradu
Slovenskej republiky v Nemecku
kontaktovala nemecká polícia ohľadom
veľmi špecifického prípadu slovenského
občana. Bol nevidiaci a neschopný pohybovať sa v neznámom prostredí bez
znalosti reči a bez cudzej pomoci. Priznáva, že bol nútený žobrať už dávnejšie
v Rakúsku a Holandsku. Človek, ktorý
ho pred niekoľkými rokmi zobchodoval
na žobranie do Rakúska, bol odsúdený.
Tentoraz uniesli dvaja muži tohto fyzicky postihnutého muža priamo spred
obchodu v meste. Natlačili ho do dodávky a vyhrážali sa mu bitkou, ak by sa pokúsil voči únosu vzoprieť. Po niekoľkých
dňoch žobrania zistil, že jeho únoscovia
podobným spôsobom vykorisťovali aj
ďalších ťažko zdravotne postihnu-

Bol nevidiaci
a neschopný
pohybovať sa
v neznámom
prostredí bez
znalosti reči
a bez cudzej
pomoci.

tých mužov – dokonca fyzicky
odkázaných na invalidné vozíčky.
Presúvali ich po rôznych mestách,
bez možnosti hygieny a kvalitnej
stravy či dôstojných podmienok na
prespatie. Hendikepovaní muži neschopní samostatného pohybu len
márne čakali aspoň malý podiel
z vyžobranej sumy.
ZDROJ: ASPEKTY NÚTENEJ PRÁCE
V SLOVENSKEJ REPUBLIKE.
MV SR, BRATISLAVA 2012

viac sa dozviete na

www.novodobiotroci.sk
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7

nenaleť na podvodnú
pracovnú ponuku!
Rozpoznaj podvodníkov – novodobých
otrokárov hneď na začiatku. Najmä tých
na internete! Vyhneš sa tak možným
problémom.

V

ieš, ako ľahko sa človek môže stať novodobým otrokom? S týmto zámerom pripravilo
Ministerstvo vnútra SR a občianske združenie
BSOS edukatívno-preventívnu kampaň na zvýšenie povedomia o obchodovaní s ľuďmi pod názvom: „Každý sa môže stať otrokom... Aj dnes!“
Státisíce ľudí bolo oslovených reklamou na
sociálnych sietiach s atraktívnou pracovnou
ponukou v zahraničí, sľubujúcou zárobok až
3 000 €. Ak ľudia na ňu zareagovali
kladne, dostali sa na internetovú stránku
www.superzarobok.sk, ktorá vykazovala všetky
znaky podvodnej a falošnej stránky. Keď aj napriek jej nedôveryhodnosti vyplnili registračný
formulár so svojimi údajmi i údajmi svojich
blízkych, rodiny či priateľov, bola im zaslaná
elektronická odpoveď, v ktorej sa dozvedeli, že
sa práve mohli stať obeťou obchodníkov s ľuďmi.
Takto si mohli na vlastnej koži vyskúšať, aké
je dnes jednoduché naletieť tzv. „novodobým
otrokárom“.
Kampaň sa konala v marci 2015, a v priebehu
3 dní bolo touto klamlivou reklamou na sociálnych sietiach oslovených 740 000 používateľov
používateľov.
Z nich 41 000 navštívilo podvodný web
www.superzarobok.sk. 2300 ľudí so záujmom
o prácu v zahraničí sa na ňom zaregistrovalo.
Presne toľko ľudí sa tak mohlo stať potenciálnymi obeťami prefíkaných obchodníkov s ľuďmi.
A o koho išlo najčastejšie? Až 34 % zaregistrovaných ľudí pochádzalo z prešovského a košického kraja. Dve tretiny prihlásených predstavovali
muži, a z hľadiska veku boli najviac ohrozenou
skupinou mladí ľudia do 26 rokov.
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3
1.

AKO NENALETIEŤ
OBCHODNÍKOM S ĽUĎMI
Dobre si prever agentúru alebo osobu,
ktorá ti ponúka prácu v zahraničí. Pozor
na veľmi výhodné pracovné ponuky!
Základné informácie je možné získať aj
na bezplatnej Národnej linke pomoci
obetiam obchodovania s ľuďmi 0800
800 818; odporúčame však overiť si agentúry
a ich ponuky prostredníctvom internetu, napr.
na stránke obchodného a živnostenského
registra právnických a fyzických osôb.

MI

ry
pr.

NA ČO SI DÁVAŤ POZOR PRI INTERNETOVÝCH
PONUKÁCH A INZERÁTOCH?
i. Podozrivo vysoká odmena

Na podvodných weboch zvykne „vyskočiť“ okno s lákavou sumou. Môže
sa tiež objaviť v nadpise článku alebo iba v texte. Ak je táto neoverená
suma prehnane vysoká a nie je bližšie špecifikovaná, môže ísť o podvod.

ii. garancia spokojnosti

Ak nie je garancia spokojnosti ničím podložená (overiteľná a reálne existujúca
organizácia / združenie / spoločnosť), tak je to iba pekný obrázok na internete.

iii. Fotka ľudí v odporúčaniach

Všímaj si, či odporúčania pôsobia dôveryhodne alebo je to očividne reklamná fotografia z internetu bez
šance identifikovať konkrétneho človeka.

iV. chýbajúci kontakt

Ak nie je vôbec jasné, kde daná spoločnosť sídli, aké sú kontaktné údaje
(adresa, telefón, e-mail) a meno zodpovednej osoby pre prípad núdze,
tak je veľká pravdepodobnosť, že ide o vymyslenú spoločnosť.

V. Všeobecný popis poskytovateľa

Ľudia na tejto fotke pôsobia neprirodzene a umelo. Hneď vidno, že to
nie sú ozajstní pracovníci firmy. Nie sú tam ich kontakty ani žiaden formulár na otázky, či iná možnosť m ako sa spojiť sa s danou agentúrou.

Vi. Fotky v detaile práce

Všímaj si, či ide o fotky z internetu
alebo reálne fotografie, a či sú na nich
prirodzene vyzerajúce osoby.
2.

Každá pracovná agentúra musí byť
uvedená v zozname sprostredkovateľov
zamestnania za úhradu, ktorý je dostupný
na stránke úradov práce, sociálnych
vecí a rodiny www.upsvar.sk. Podrobne
sa informuj o činnosti agentúry, vypýtaj
si referencie od jej klientov. Over si
adresu svojho budúceho zamestnávateľa
a to, či vôbec existuje. Pri vyhľadávaní
pracovných ponúk v zahraničí zároveň
odporúčame navštíviť stránku siete EURES
(EURopean Employment Services)
www.eures.sk.

viac sa dozviete na

www.novodobiotroci.sk
3.

Pracovnú zmluvu
podpisuj len v jazyku, ktorému
dobre rozumieš a v ktorom
je uvedené meno a adresa
zamestnávateľa, adresa
budúceho pracoviska,
náplň práce, výška odmeny,
ubytovacie podmienky
a trvanie pracovného pomeru.
Nikdy neprijímaj nelegálnu
prácu. Vycestuj, až keď podpíšeš
pracovnú zmluvu, získaš
pracovné povolenie alebo víza.

Každý sa môže stať otrokom
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10rád

Cestuješ za prácou do zahraničia
a chceš predísť možným problémom?
Prečítaj si týchto 10 rád a budeš sa citiť bezpečne!

2.
10

4.
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O svojom odchode informuj svojich blízkych alebo
dobrých známych. Vždy im oznám miesto svojho
pobytu. Doma zanechaj presnú adresu a telefónne
číslo plánovaného pobytu a čo najviac informácií
o svojom budúcom zamestnávateľovi, fotokópiu
pasu a najnovšiu fotografiu. Zaregistruj sa na
webovom portáli ANJELISTRÁŽNI.SK , ktorý slúži práve
na tieto účely. Tak budeš v bezpečí. Pred cestou vyplň
formulár na stránke Ministerstva zahraničných vecí
a európskych záležitosti SR, kde uveď presnú adresu
pobytu, spôsob prepravy, kontakt na príbuzných v SR
a čas trvania tvojho pobytu v zahraničí.
Pred odchodom si sprav kópie cestovných dokladov.
Jednu kópiu nechaj príbuzným, druhú si dobre
uschovaj a nikomu o nej nepovedz. Odporúčame
doklady aj oskanovať a uložiť na bezpečnom mieste –
do mobilného telefónu, na USB kľúč a podobne.
Na každú cestu si vždy vezmi dostatok
peňazí, prípadne platobnú kartu –
pre prípad núdzovej cesty späť.

Nikdy nedávaj svoje osobné
doklady – pas, občiansky preukaz
či rodný list – z rúk, ani do úschovy!

d

pri ceste za prácou
či brigádou do zahraničia
Zadováž
si cudzojazyčný
slovník.

7.

Všímaj si
pozorne
okolie – názvy
miest či ulíc.

Ak sa domnievaš, že si
vykorisťovaný/á v práci –
napríklad nedostávaš mzdu alebo
celú dohodnutú mzdu, si
ponižovaný/á, šikanovaný/á,
nútený/á na prostitúciu,
kriminalitu a pod., neboj sa
zavolať na zastupiteľský úrad
SR v zahraničí alebo na políciu!
V rámci krajín Európskej únie je
väčšina liniek v núdzi rovnaká,
bezplatná a bez predvoľby – 112.

6.
Ak máš možnosť mať pri sebe mobil,
vezmi si ho. Po príchode do každej
európskej krajiny dostaneš SMS, kde je
informácia o najbližšom zastupiteľskom
úrade SR v danom štáte. Podľa toho vieš,
v ktorej krajine sa nachádzaš. Nauč sa
naspamäť telefónne číslo zastupiteľského
úradu SR v krajine, do ktorej ideš –
v vnúdzi ti jeho pracovníci môžu pomôcť.

9.

Nikdy nepodpisuj doklady
v jazyku, ktorému nerozumieš!
Žiadaj si tlmočníka.

Vždy môžeš kontaktovať pomoc cez bezplatnú linku
pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi – 0800 800 818.
(00421 800 800 818 s predvoľbou zo zahraničia)
Každý sa môže stať otrokom
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Nebezpečná brigáda
Známy slovenský YouTuber Matúš sa vybral na brigádu
na jahodovú farmu do Londýna... Svoj príbeh zdieľal
na Instagram Stories. Ako to dopadlo?

Kamoš vybavybavil brigádu cez
nejakú agenagentúru na farme
v Londýne.
Jasné, že
idem. Je to
dobrá vypívypínačka.

Londýýýn.
Teším sa
na pár
peňazí
navyše
z brigádky
na farme.
Nakúpim
si nové
vecičky na
točenie.
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Kamoš volal, že
nestíha a priletí
neskôr.
Neva, ja idem,
veď už vraj
všetko vybavil.

Fúha, takéto hnushnusné ubytko som
nečakal.
Ešte mám podpísať
nejakú zmluvu po
anglicky a zobrali
mi aj doklady, vraj
kvôli vybavovačvybavovačkám...

N
N
N
a

Som vytočený
jak... Oklamali
ma. Toto ako
zber jahôd
nevyzerá...
Namiesto
farmy 15 hodín
na stavbe.
Pôjdem to riešiť
s agentúrou.

Oni ma
normálne
zavreli na 3 dni
v izbe!!!
Utiekol som
iba s mobilom,
čo mám robiť,
kam mám
ísť???

Neverííím!
Agentúra sa mi
vyhráža, že ma
nepustia, lebo
som podpísal
zmluvu. Nechcú
mi vrátiť dodo klady!!! Niekto
búcha, ozvem sa
potom...

Práve som vám ukázal
príbeh, ktorý som reálne
nezažil ja, ale mnohí áno.
Dávajte si pozor na podopodo zrivé brigády v zahraničí,
lebo sa z vás ľahko môžu
stať novodobí otroci.
Cestujte bezpečne, regisregistrujte sa pred cestou na
,
aby vaši blízki mohli
dávať na vás pozor.

Neuvážené vycestovanie do zahraničia za pofidérnou ponukou nikdy nekončí dobre...
Na konci je iba strach, poníženie, psychická trauma alebo až boj o holý život.
Neurobte chyby, ktoré vám ukázal Matúš. Vždy si všetko preverte
a registrujte sa pred cestou na anjelistrazni.sk.
Každý sa môže stať OTROKOM
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znaky

obchodovania
s ľuďmi!
Ako rozpoznať, že sa človek stal obeťou obchodovania s ľuďmi?
Základné príznaky toho, že sa človek mohol
stať obeťou obchodovania s ľuďmi:
• nemá prístup k svojim dokladom;
• nemá slobodu pohybu a možnosť odísť, ak chce;
• nie je mu umožnené slobodne kontaktovať svoju
rodinu a blízkych, môže mu byť odobraný telefón;
• je nútený k vykonávaniu inej práce, ako mu bola
sľúbená, alebo za iných podmienok;
• je rôznymi formami zastrašovaný;
• vyhrážajú sa mu deportáciou alebo odovzdaním polícii;
• je mu odoberaná časť mzdy, alebo mu nie vôbec vyplácaná
alebo je jeho banková karta v rukách zamestnávateľa;
• je proti svojej vôli angažovaný v sexbiznise
alebo inej nútenej práci;
• je mu ubližované fyzicky, psychicky, sexuálne alebo
trpí nedostatkom jedla, vody, spánku, lekárskej
starostlivosti či iných základných potrieb;
•

je nútený splácať dlh za cestu, ubytovanie, sprostredkovanie práce.
ZDROJ: WWW.CHARITA.SK

viac na www.novodobiotroci.sk
Táto brožúra je súčasťou edukačnej kampane s názvom: „Každý sa môže stať otrokom... Aj dnes!“,
ktorú pripravilo občianske združenie BSOS v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR v boji proti obchodovaniu s ľuďmi.
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Každý sa môže stať otrokom

.

Ako postupovať
keď sa dostaneš
do problémov?

1.

Aj keď pracuješ nelegálne,
ak sa ocitneš v núdzi, snaž
sa okamžite kontaktovať
s tamojšou políciou! Podľa
možnosti nikomu nedávaj svoje
doklady a mobilný telefón. Pamätaj si číslo
bezplatnej Národnej linky pomoci obetiam
obchodovania s ľuďmi – 0800 800 818
Podľa možností sa okamžite
kontaktuj so svojimi blízkymi,
dobrými známymi alebo so zastupiteľským
úradom SR v danej krajine.
Snaž sa zapamätať si miesto
núteného pobytu – ulicu,
číslo, významné budovy
v okolí alebo iné znaky, aby
si v prípade potreby dokázal
identifikovať toto miesto.

2.

4.

Ak niekto obmedzuje
tvoju slobodu, ty nemáš
možnosť komunikovať
s okolím a všetko poukazuje
na to, že si sa stal obeťou
obchodu s ľuďmi, snaž sa utiecť a kontaktovať
sa s najbližším policajtom! Veľká časť obetí
obchodovania s ľuďmi sa zachránila práve
útekom a následným kontaktovaním sa
s políciou, ktorá už vie, ako postupovať.

3.

5.

A maj na pamäti: Aj keď si bol donútený/á zúčastňovať sa na nelegálnej
činnosti, nemaj obavu to oznámiť
príslušným orgánom! Ide predovšetkým
o teba, o tvoj ďalší osud a tvoje zdravie!

Užitočné kontakty
Prehľad kontaktov významných štátnych orgánov a občianskych združení
aktívnych v oblasti problematiky obchodovania s ľuďmi.

Štátne orgány

Občianske združenia a medzinárodné organizácie

Ministerstvo vnútra SR
Informačné centrum na boj
proti obchodovaniu s ľuďmi
a prevenciu kriminality MV SR
Drieňová 22,
826 86 Bratislava
02/48 59 2244/ 2703 /2708

Slovenská
katolícka charita
Kapitulská 18
814 15 Bratislava

Slovenské
krízové centrum
DOTYK

IOM Bratislava

medzinárodná organizácia
pre migráciu

Tel.: +421 2 54 431 506

Tel.: +421 903 704 784

Grösslingová 35
811 09 Bratislava
Tel.: +421 2 5263 00 23

www.obchodsludmi.sk

www.dotyk.sk

www.iom.sk

www.minv.sk

Národná linka pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi 0800 800 818

Cestuješ TY alebo TVOJI BLÍZKI

za prácou či brigádou do zahraničia?

Vďaka portálu

ANJELISTRAZNI.SK
sa budete všetci cítiť BEZPEČNE!
ANJELI STRÁŽNI je prvý webový portál, vďaka ktorému
budú tvoji blízki automaticky vedieť, že si v bezpečí a nič
sa ti nestalo. Je to veľmi rýchle a jednoduché.

Zaregistruj sa
a TVoJI blíZKI sa už o TebA nikdy nebudú musieť báť!
A ty sa budeš cítiť bezpečne.
ChCem sa Cítiť bezpečne

Odborní
garanti
projektu

B SOS
C H R Á N I Ť

Ľ U D Í

