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#ПротиДІЙТоргівліЛюдьми

безкоштовно з мобільних телефонів в межах України

ПОДОРОЖУЙ БЕЗПЕЧНО!
Виїзд за кордон може залишити надзвичайні враження та відкрити нові обрії. Краще дізнатися більше заздалегідь, щоб не опинитися в скрутній ситуації.
Перед виїздом за кордон забезпечте власну безпеку:
1.

Відскануйте паспорт громадянина України, закордонний паспорт, візу, контракт, свідоцтво про народження, проїзні квитки та збережіть на свою електронну пошту. В подальшому, Ви
зможете підтвердити свою особу та приналежність до громадянства України.

2.

Перед виїздом в країну Ви можете добровільно зареєструватись он-лайн на сайті Міністерства закордонних справ України в системі ДРУГ http://friend.mfa.gov.ua
Що таке ДРУГ:
 є ефективним інструментом попередження надзвичайних ситуацій;
 надає інформацію громадянам України в разі НАДЗВИЧАЙНИХ подій за кордоном – природні катаклізми, соціальні заворушення, військові конфлікти;
 надсилає актуальну інформацію в формі текстового повідомлення на ваш номер телефону або повідомлення на електронну адресу;
 посольство чи консульство України матимуть можливість ВСТАНОВИТИ зв’язки з Вами або з особами, яких Ви зазначили у анкеті.

3.

На сторінці ДРУГ є корисна інформація для подорожуючих, як то митні правила; культурні, релігійні, побутові рекомендації; безпекова ситуація; корисні телефони, карта розташувань
українських посольств/консульств.

4.

Нікому не віддавайте свій паспорт та проїзні квитки.

5.

Якщо Ви потрапляєте в скрутну ситуацію за кордоном – звертайтесь:
 Посольство/консульські установи України за кордоном;
 Державні та неурядові організації;
 Організації української діаспори;
 Інші громадські організації (наприклад, представництва міжнародних організацій, релігійні тощо).

ПРАЦЮЙ БЕЗПЕЧНО!
Торгівля людьми є злочином, що грубо порушує права людини. Щороку, органами влади України ідентифікуються близько 200 громадян, які стали жертвами торгівлі людьми. Держава вживає
заходів з попередження торгівлі людьми та боротьби з нею, притягнення до відповідальності злочинців та надання допомоги потерпілим.
Пам’ятайте, що для легальної роботи за кордоном Ви повинні мати:
1.

Дійсний закордонний паспорт

2.

Відповідну візу (найчастіше робочу візу).
Зазвичай тим, хто їде за кордон із метою працевлаштування, потрібна РОБОЧА віза.
Для прикладу – типи робочих віз до Республіки Польща:
 Робоча віза С05 (шенген) – дає право легально працювати в Республіці Польща протягом 3 місяців впродовж півроку;
 Робоча віза D05 (польська національна) – дає право легально працювати в Республіці Польща протягом 6 місяців впродовж року на всіх видах робіт, окрім сезонних;
 Робоча віза D05а (польська національна) – дає право легально працювати в Республіці Польща протягом 9 місяців впродовж року, однак лише на роботах, які визнані польським законодавством як сезонні;
 Робоча віза D06 (польська національна) – дає право легально працювати в Республіці Польща довше, ніж 6 місяців впродовж року на всіх видах робіт, окрім сезонних.
Пам’ятайте:

1.

Пам’ятайте – безвіз не дає вам право до праці. Треба мати дозвіл або документи, які дозволяють працювати по закордонному біометричному паспорту.

2.

Переконайтесь, що запропонована Вам робота є легальною

3.

Не виїздіть з країни доки не отримаєте повної інформації про місце, де Ви будете працювати та про безпечне і надійне місце проживання.

4.

Для легального працевлаштування за кордоном необхідно укласти трудову угоду із закордонною фірмою-роботодавцем. Трудова угода повинна бути складена зрозумілою для Вас мовою
або перекладена на мову, яка є Вам рідна. Таку угоду оформляють у двох примірниках, один з яких залишається у Вас.

5.

Зателефонуйте рідним або друзям після приїзду. Повідомте про своє місце знаходження. Періодично телефонуйте рідним і повідомляйте про ваше перебування.

6.

Нелегальна робота – це, насамперед, робота: без відповідного дозволу на роботу; без відповідної візи; без трудового контракту. Працюючи нелегально, Ви не зможете належним чином
захистити свої права: право на гідні умови роботи та проживання, право на відпочинок, вихідні, право на виплати в разі втрати працездатності. Крім того, Ваша зарплатня буде набагато
меншою, ніж якби Ви працювали легально. Погоджуйтесь лише на офіційне працевлаштування. Пам’ятайте! Законодавство захищає перш за все тих, хто його дотримується!

НАВЧАЙСЯ БЕЗПЕЧНО!
1.

В Європі можна отримати як основну вищу освіту (бакалавр, магістр), так взяти участь у короткотермінових освітньо-культурних програмах (Work&Travel, Au Pair, тощо). Мета їх – познайомити молоду людину з мовою і культурою країни, заробляючи при цьому невеликі кишенькові кошти.

2.

Отримання вищої освіти (бакалавр, магістр) в багатьох європейський країнах є безкоштовною, в тому числі і для українців, за умови здачі мовного іспиту.

3.

Вивчи уважно умови прийму конкретного навчального закладу. Деякі заклади враховують результати ЗНО, а деякі вимагають вступного тестування. Є також платні навчальні програми,
а є навчальні заклади, які готові доплачувати, щоб в них вчилися. Вибери те, що підходить саме тобі!

4.

Закордонні університети шукають студентів і зацікавлені у вступі українців. Вони часто пропонують подібні послуги як і посередники от тільки послуги від університетів безкоштовні.

5.

Дотримуйся правил безпеки, викладеними вище. Шахраї можуть полювати на тебе, розраховуючи на твою недосвідченість. Не бійся звертатись по допомогу до установ, громадських
організацій, а, в разі потреби, поліції.

ПОДОРОЖУЙ БЕЗПЕЧНО!

ПРАЦЮЙ БЕЗПЕЧНО!

НАВЧАЙСЯ БЕЗПЕЧНО!

