
Signs which may indicate you are or could be exploited
by a person claiming to help you. 

 
 
 

ATTENTION
HUMAN TRAFFICKING

Human trafficking is a form of modern slavery and human rights violation that is still
relevant in the 21st century and is condemned as a violation of human rights
by international conventions.

There is no evidence that traffickers are more likely to be of a particular race, nationality, gender,
or sexual orientation. They may be family members, romantic partners, acquaintances,
or strangers. Anyone can experience trafficking in any community.

offering a job with an unrealistically high salary 

offering things that seem too good to be true

offering shelter in their home or free transportation 

not inspiring confidence or are raising any doubts 

asking about sensitive information

asking you to sign something in a language you can’t read

“employing“ you but they are not respecting the working conditions agreed

forcing you to perform work, services or sex without your consent and/or
using psychological pressure and manipulations to gain your consent

asking you to undertake labour, services, or sex acts to repay “debts“

withholding or have removed your passport or other identification
document(s) and/or your personal means of communication (mobile phones,
laptops, etc)

making you comply with strict rules or controlling you by limiting your
sleep/rest/food or water intake/denying your medical care or isolating you

restricting your ability to move freely

BE CAREFUL 
WHEN THEY ARE:

If you or people you know 
need help, you can visit

our Help Center
(Radziwiłłowska 3,

Krakow) or
the office of

Internationaler Bund
(Daszyńskiego 22,

Krakow).
 

Do you need legal
support? Contact Halina
Nieć Legal Aid Center.



Сигнали як� можуть вказувати на те що ви або є або
можете бути використан� людиною яка об�цяє вам

допомогу
 
 
 

УВАГА
ТОРГІВЛЯ ЛЮДЬМИ

Торг�вля людьми це сучасна форма рабства та порушення прав людини, яке
у 21 стол�тт� й дал� �снує � яке засуджується в м�жнародних конвенц�ях як
порушення прав людини.

Немає жодних доказ�в, що торг�вц� людьми здеб�льш належать до конкретної раси, нац�ональност�, стат�
або сексуальної ор�єнтац�ї. Вони можуть бути членами родини, партнерами, знайомими або
незнайомцями. Жертвою торг�вл� людьми може бути кожний й у будь-якому сусп�льств�.

Вам пропонують роботу з нереально високою зарплатнею

Вам пропонують щось, що здається занадто добрим щоб бути
правдою

Вам пропонують притулок у приватному дом� або безкоштовно п�двезти

Людина не викликає вашої дов�ри чи збуджує п�дозру

У вас питають конф�денц�йну �нформац�ю

Вас просять п�дписати щось написане мовою якої ви не розум�єте

Вас наймають на роботу, але не дотримуються контрактних домовленостей

Вас змушують працювати, надавати послуги або секс послуги без вашої
згоди �/або психолог�чно тиснуть на вас та ман�пулюють щоб отримати вашу
згоду

Вам кажуть працювати, надавати послуги або секс послуги щоб виплатити борг

Ваш паспорт або �нший �дентиф�кац�йний документ знищено або
переховується трет�ми особами �/або також ваш� засоби комун�кац�ї (телефон,
комп’ютер тощо)

Ви змушен� п�дкорятися суворим правилам або ваш сон/в�дпочинок/прийом їж�
чи води контролюється, вам в�дмовляють в медичн�й допомоз� чи �золюють

Ваше право до в�льного перем�щення обмежено

БУДЬТЕ ОБЕРЕЖНІ ЯКЩО:
 
 

Якщо вам або комусь кого
ви знаєте потр�бна

допомога, ви можете
звернутися до Центру

Допомоги (Radziwiłłowska
3, Крак�в) або до оф�су

Internationaler Bund
(Daszyńskiego 22, Крак�в).

 
Вам потр�бна юридична

п�дтримка? Зверн�ться до
Halina Nieć Legal Aid Center

(Центр юридичної
допомоги �мен� Галини

Нец).
 
 


