
Пам’ятайте про ознаки експлуатації та торгівлі людьми
Мільйони людей тікають з України, а деякі злочинні угруповання чи окремі особи можуть спробувати скористатися ситуацією. Ви можете 
зустріти людей, які будуть здаватися вам корисними, але які хочуть натомість використати вас.

Пам’ятайте про це, коли хтось 
пропонує організувати для вас 
подорож, проживання чи роботу:

 
Зробіть фотографії ID-документів 
та номерних знаків людей, які 
пропонують допомогти. Надішліть 
їх комусь, кому довіряєте

 
Не передавайте свої особисті 
документи та речі приватним 
особам. Особисті документи 
включають посвідчення особи, 
паспорт, ваш телефон тощо.

 
Зв’яжіться з органами влади 
Данії, щоб зареєструватися на 
адресі, навіть якщо ви проживаєте 
приватно. Ви можете звернутися 
до будь-якого органу влади та 
поліції, і вони можуть направити 
вас до Імміграційних органів Данії. 
Зателефонуйте в датську поліцію за 
номером 114

 
Будьте уважні, якщо хтось 
намагається найняти вас на роботу 
через соціальні мережі чи 
програми (наприклад, Telegram), де 
пропозиція роботи здається занадто 
привабливою, щоб бути правдою.

 
Ви маєте право на зарплату, якщо 
працюєте в Данії. Не приймайте 
пропозицій працювати в обмін 
на житло, їжу чи інші товари. 
Переконайтеся, що умови є 
прийнятними для вас, і не забудьте 
укласти договір. Перевірте веб-сайт  
workplacedenmark.dk

 
Якщо хтось пропонує вам зайнятися 
проституцією, знайте, що заробляти 
гроші на вашій проституції для 
нього незаконно.

 
Ви можете мати деякі права як 
громадянин України або як особа 
зі статусом біженця в Україні. 
Докладніше про те, як подати 
заяву на отримання посвідки на 
проживання та скористатися іншими 
варіантами читати тут: nyidanmark.dk/
ukraine

 
Перш ніж влаштуватися на роботу, 
ознайомтеся з чинними 
правилами офіційного 
працевлаштування в Данії. 
Детальніше читайте на сайті 
nyidanmark.dk/ukraine

 
У разі надзвичайної ситуації 
телефонуйте 112

Гаряча лінія
+45 7020 2550

Зв’яжіться з Данським центром протидії торгівлі 
людьми в Данії, якщо ви зазнали експлуатації або 
якщо ви знаєте когось, з ким це трапилось!
 
Графік роботи: звичайні дні 08.30-16.00, 
вихідні/святкові дні: 9-15.00.
cmm.dk/english
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