ŽELIŠ NAĆI DOBAR POSAO
I IZGRADITI KARIJERU
U INOZEMSTVU?

ŽELIŠ UČITI STRANI
JEZIK ILI SE DODATNO
OBRAZOVATI U NEKOJ
DRUGOJ ZEMLJI?

ŽELIŠ PUTOVATI,
STJECATI NOVA ISKUSTVA,
DRUŽITI SE I UPOZNATI
ONLINE PRIJATELJA?

ŽELIŠ OTIĆI S DEČKOM
KOJEG SI NEDAVNO
UPOZNALA JER VJERUJEŠ
DA VAS NEGDJE DRUGDJE
ČEKA BOLJI ŽIVOT?

www.facebook.com/kampanjadvijedjevojcice

Prije nego doneseš odluku razmisli, informiraj se i
savjetuj s osobama u koje imaš povjerenja.
Provjeri i saznaj više o poslodavcu, obrazovnoj
ustanovi, agenciji ili osobi koja organizira putovanje.
Traži informacije o potrebnim dokumentima (viza, radna
dozvola) od veleposlanstva zemlje u koju odlaziš.
Traži ugovor, konzultiraj se sa stručnom osobom,
potpiši smo ono što razumiješ i sačuvaj svoj primjerak
ugovora.
Ponesi kontakte hrvatskog veleposlanstva u zemlji u
koju putuješ.
Putovnicu ti nitko nema pravo uzeti, pokazuj je
samo ovlaštenim osobama. Fotokopije
dokumenata ostavi kod bliskih osoba,
a primjerak ponesi sa sobom.
Obavijesti bliske osobe o putovanju, ostavi im kontakte
i redovito se javljaj. Odmah im javi sve iznenadne
promjene plana.
Utvrdi je li tvoj mladić zaista osoba za koju se
predstavlja: upoznaj njegove roditelje i prijatelje;
upoznaj ga sa svojim roditeljima; provjeri
je li online prijatelj zaista osoba za koju se predstavlja.
Ukoliko neka situacija ili osoba u tebi pobudi nelagodu i
sumnju, potraži pomoć.
Trgovci ljudima prepoznaju tvoje snove, želje i ambicije
te vješto zadobiju povjerenje. Koriste težnju za boljim
životom obećavajući svojim žrtvama ljubav, posao, veću
zaradu i bolju budućnost. Trgovci ljudima mogu biti
nepoznate osobe, ali i osobe koje poznaješ i u koje imaš
povjerenje – poznanici, osobe s kojima si u kontaktu
preko društvenih mreža ili mladić u kojeg si se zaljubila.
Ljudi vjeruju da su žrtve naivne, lakovjerne osobe i da se
njima to ne može dogoditi. Žrtva trgovanja ljudima
može postati svatko. Većina žrtava su djevojke i žene.
Tražiš priliku za ostvarenje nekog svog sna, želiš
bolju budućnost, težiš novim iskustvima?
Znanje i informacije o trgovanju ljudima mogu ti
pomoći da se zaštitiš.

Telefonski brojevi za pomoć žrtvama trgovanja ljudima
POLICIJA – 192
SOS telefon – 0800 7799
Nacionalni pozivni broj za žrtve zločina - 116 006

Ured za ljudska prava
i prava nacionalnih manjina

