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Якщо Ви відчуваєте що Вашу скрутну ситуацію хочуть 

використати, Ви можете безкоштовно звернутись в XXXX по 

слідуючим номерам: 
 

XX Tel.:       XX Tel.: 

XX Tel.:       XX Tel.:  

 Консультаційні центри в інших регіонах Німеччини:    

 
 

https://www.kok-gegen-menschenhandel.de/der-kok/fachberatungsstellensuche           UKR 

• Ніколи не давайте свій паспорт або мобільний телефон іншим людям на 

зберігання 

• Сфотографуйте свій паспорт і надішліть його членам сім'ї чи друзям 

• Вважайте, що консультація і допомога з вирішення питань по праву на 

проживання і соціальних питань є безкоштовними 

• Інформуйте Вашу сім'ю або друзів, куди Ви їдете або де Ви знаходитесь 

• Віднесіться скептично, якщо Вам відразу після прибуття пропонують 

працевлаштування 

• Покиньте помешкання або квартиру, якщо Ви себе в ній не почуваєте 

безпечно 

• Віднесіться скептично, якщо у Вас вимагають гроші, або Вас примушують 
щось робити проти Вашої волі 

При великій загрозі чи підозрі звертайтесь до поліції за номером 110! 

Ласкаво просимо до Нiмеччини 
Багато цивiльних осіб, добровольцiв та благодійних організацій пропонують 

Вам допомогу. Нажаль, є також люди які використовують надзвичайну 

ситуацію, і таким чином хочуть щоб Ви потрапили в ситуацію безвихідності. 

Будьте обережні! 

https://www.kok-gegen-menschenhandel.de/der-kok/fachberatungsstellensuche
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