ZAČNIME OD SEBA
Čísla v štatistikách detskej kriminality sú alarmujúcim mementom zlyhaní. Podobne by sa
dalo hovoriť na margo drogovo závislej mládeže či neustále sa znižujúceho veku detí, ktoré
lekári zachraňujú často zo život ohrozujúceho alkoholového opojenia. Práve takáto mládež
si nevedomky vytvára predpoklady stať sa napríklad aj obeťou obchodovania s ľuďmi. Hoci si
to my, dospelí, neradi pripúšťame, v skutočnosti nezlyhávajú tí, ktorých často povrchne
označujeme ako „neposlušné deti.“
Zlyhávame ako otcovia a mamy.
Do každodenného života rodín sa vkradla prehnaná honba za kariérou, za financiami
umožňujúcimi všetky povrchné radosti konzumu, alebo naopak zápas o holú existenciu.
Kde sa v tomto prioritnom programe dospelých nachádzajú deti? Koľko minút počas všedného dňa sme schopní im venovať? Trpezlivo odpovedať na ich otázky, vypočuť si ich starosti.
Mimochodom, poznáte mená kamarátov vašich detí? Viete, kde bývajú? Viete, kde sa práve
teraz nachádzajú vaše ratolesti?
Zodpovednosť rodiča za vývoj a smerovanie dieťaťa v jednotlivých úsekoch jeho života
nemôže nahradiť nikto iný. Akokoľvek sa usilujeme nominovať do našej roly pedagógov škôl,
ktoré naše deti navštevujú, je to iba prehodenie výhybky niekam inam. Podstata starostlivosti o dieťa bola po celé stáročia – a zostáva aj v 21. storočí – na rodine.
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zameralo svoju pozornosť v rámci preventívnych
aktivít na deti, ktoré sa s dávkou nevšímavosti ich okolia dostávajú na šikmú plochu. Ich
rovesníkom študujúcim na troch stredných školách úžitkového výtvarníctva zadali pracovníci Informačného centra na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality Košice
tému, v ktorej sa odzrkadľovala nielen problematika obchodu s ľuďmi, ale tiež drogy a alkohol.
Posolstvo pod titulom: Viete, čo teraz robí vaše dieťa? adresovali však mladí výtvarníci
rodičom. Do prezentácie ich plagátov pred širokou verejnosťou sme zaangažovali dve veľké
nákupné centrá a hotel v okresnom sídle. Vzniklo šesťdesiat úžasných a zároveň burcujúcich
výpovedí.
Na prelome februára a marca 2012 vystavovali v nákupnom centre Eurovea v Bratislave
svoje plagáty žiaci Strednej školy úžitkového výtvarníctva Jozefa Vydru z Bratislavy, v hoteli Kultúra v Ružomberku sa predstavili žiaci Strednej školy úžitkového výtvarníctva
z Ružomberka a v košickom Auparku predložili svoje svedectvá v umeleckom stvárnení žiaci
Strednej školy úžitkového výtvarníctva v Košiciach.
Výsledkom snaženia je aj táto brožúra určená predovšetkým rodičom. Jednoduchými radami im chceme pomôcť, rozpoznať možné riziká v živote ich ratolestí.
V publikácii sú použité plagáty z výstav v Košiciach, Ružomberku a Bratislave.
Na obálke nájdete víťazný plagát, ktorého autorom je osemnásťročný Patrik Garay z Bratislavy. Chlapec s cukríkom na špagátiku sa objavil aj na billboardoch rozmiestnených po
celom Slovensku.
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VÝNIMOČNÝ
Martin je chlapec z dobrej rodiny. Od malička bol v kruhu svojich kamarátov výnimočný.
Do školy ho z vilovej štvrte nad mestom vozila mamička na luxusnom autiaku. Nahodený bol
vždy v drahom značkovom oblečení. Na prvý pohľad bolo jasné, že si na svoj osobitý štýl
poriadne potrpí. Keď prišli prázdniny, cestoval s rodičmi do exotických krajín, na lyže do Álp
či na Dolomity. Po zážitkoch tohto druhu mohli jeho spolužiaci iba snívať. Stalo sa však to,
čo nikto nepredpokladal. Vo štvrtom ročníku gymnázia začali za Martinom chodiť podivné
individuá. Synáčik z dobrej rodiny začal postupne vymeškávať vyučovanie, rapídne sa zhoršoval vo viacerých predmetoch. Jeho rovesníkom sa videlo, že párkrát prišiel do školy nadrogovaný. Keďže v maturitnom ročníku má každý vlastných študijných povinností vyše hlavy,
spolužiaci Martina neriešili.
Čudnú zmenu, ktorá sa udiala s Martinom, spočiatku nevnímali ani jeho rodičia. Zabratí
do vlastného podnikania, vracali sa neraz domov až vo večerných hodinách. Klamstvá, na
ktoré neboli dosiaľ zvyknutí, pripisovali jeho nezrelosti či strachu pred trestom. Zrazu však
začali z ich vily miznúť cennosti. Keď po drahých rodinných šperkoch nebolo ani stopy,
pohrozil otec synovi, že príde o vreckové. Nástojil, aby chlapec priznal farbu. Krátko nato už
otec i syn uháňali do záložne na okraji mesta. Časť rodinných šperkov a zlaté značkové
hodinky sa podarilo zachrániť. Syn však necítil potrebu vysvetľovať. V nasledujúcom období
sa začal vykrádať z rodičovského domu. Keď sa mu podarilo vytratiť v piatok, do nedele sa
nevrátil. Rodičia sa strachovali, nespali, zakaždým obtelefonovali chlapcových kamarátov.
Noci plné strachu a zúfalstva, ktoré prežívali, ťažko popísať. Neraz Martinovi dohovárali, no
keď sa jeho úlety opakovali, úmerne k tomu sa zvyšovala aj ich nervozita. Peniaze a predmety mizli z domácnosti ďalej. Jedného dňa zistila Martinova mama, že niekto vybral z účtu
niekoľkotisícovú sumu. Stačilo, že si pri odchode do práce zobrala inú kabelku a v tej z predošlého dňa zabudla doklady aj s kreditkami. Syn pohotovo „zareagoval“. O pár dní neskôr
zmizla kvalitná kamera a fotoaparát, neskôr nová práčka, ktorá čakala – ešte zabalená
v suteréne domu na výmenu. Martinovi rodičia boli zúfalí. Svoj problém ukrývali pred rodinou, známymi i susedmi. Hanbili sa priznať vlastnú vinu. Hoci obaja boli vysokoškolsky vzdelaní ľudia, nepripúšťali možnosť, že by sa dal ich syn do partie narkomanov.
Krátko pred maturitou sa mládenec zaplietol do krádeže auta. Policajný vyšetrovateľ začal
voči nemu trestné stíhanie. Vysvitlo tiež, že od niekoľkých telefónnych operátorov povyberal
telefóny, ktoré následne popredával. Účty za paušály chodili rodičom a oni bezradne platili
jednu sumu za druhou. Prudké výkyvy Martinových nálad sa striedali s útlmom až precitlivenosťou. Dovtedy slušný chlapec začal zrazu fyzicky napádať svojich rodičov. Tým pomaly
dochádzalo, že dni, kedy ich syn neprichádza do rodinného hniezda, leží s partiou niekde
zdrogovaný a domov prichádza až keď je už relatívne v pohode. Martin nezmaturoval. Rodičom sa s vypätím všetkých síl podarilo umiestniť chlapca na prahu dospelosti na psychiatrické oddelenie nemocnice. Odber krvi potvrdil prítomnosť návykovej látky. Kým sa jeho
život dostane do normálu, prejde niekoľko rokov. Rovnako to bude s naštrbenými vzťahmi
s rodičmi.
Podobných príbehov je medzi nami neúrekom. Hanba rodičov a dôkladné ukrývanie smutných skutočností často odsúva riešenie problému natoľko, že život mladého človeka sa dostáva do smrteľného ohrozenia. Nie je tajomstvom, že ľudia trpiaci akoukoľvek závislosťou, stávajú sa páchateľmi trestných činov, ale rovnako sa môžu stať obeťami obchodovania s ľuďmi.
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AKO ZISTÍTE, ŽE VAŠE DIEŤA
POPÍJA ALEBO BERIE DROGY?
Predovšetkým sa usilujte získať jeho dôveru a otvorene sa pozhovárať. Vyvarujte sa výčitiek a obviňovania. Takýto priebeh rozhovoru by vyprovokoval u vášho potomka obranné
a ochranné mechanizmy. V tomto zápase niet víťaza. Hoci chcete pre vášho potomka to najlepšie, paradoxne ho posúvate bližšie k návykovej látke.
Zmeny na očiach vášho dieťaťa spozorujete najjednoduchšie. Príznačné sú zmeny správa nia, návykov, „imidžu“, noví „kamaráti“, alebo ho ráno neviete zobudiť... Všímajte si aj
zmenu farby kože, zápachu /tela, oblečenia, z úst/.

normálne oko

rozšírené zrenice
Speed, LSD, ecstasy, kokain, alkohol,
metanol, atropin, nikotin

zakrvavené bielko
„tráva“ – marihuana, hašiš

zúžené zrenice
opiáty: heroin, codein, morfin, organofosfáty
a narkotiká

Podľa riaditeľa Centra pre liečbu drogových závislostí v Bratislave MUDr. Ľubomíra
Okruhlicu rodič ťažko jednoznačne určí konkrétnu závislosť mladého človeka, lebo príznaky
sú rôzne. Kým jedna látka spôsobuje úbytok hmotnosti, po inej sa priberá. Jedna spôsobuje
hyperaktivitu, iná utlmuje. Výrazným znakom zhodným pre všetky drogové závislosti je zhoršenie prospechu v škole.
Ak má vaše dieťa problém s návykovou látkou, vyhľadajte neodkladne odbornú pomoc
(praktický lekár, psychológ, psychiater, centrum pedagogicko-psychologického poradenstva
a prevencie).
PREUKÁZATEĽNOSŤ NIEKTORÝCH NÁVYKOVÝCH LÁTOK
BEŽNÝM TOXIKOLOGICKÝM VYŠETRENÍM
Látka

Preukázateľné po (dni)

Amfetamíny
Barbituráty dlhodobo pôsobiace
Barbituráty krátkodobo pôsobiace
Diazepam
Kokaín
Opiáty (morfín, kodeín)
Konopa (THC)

11 – 2
10 – 14
13 – 5
12 – 4
0,2 – 0,5
11 – 2
12 – 8 (nechronické užívanie) 14 – 42 (chronické užívanie)
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POŽÍVANIE NÁVYKOVÝCH LÁTOK VEDIE
MLÁDEŽ K HAZARDU A PORUŠOVANIU ZÁKONA
Návykové látky

Typické riziká vo vzťahu k trestnej činnosti

Alkohol

Výtržníctvo, násilná trestná činnosť vrátane vrážd, pašovanie, nedovolená výroba, predaj alebo podávanie alkoholu neplnoletým. Časté býva
ovplyvnenie alkoholom u obetí násilnej i majetkovej trestnej činnosti.

Tabak

Pašovanie, predaj tabakových výrobkov osobám mladším ako 18 rokov.
Nedbalostná trestná činnosť, fajčenie tabaku napríklad odvádza pozornosť od riadenia motorového vozidla alebo zvyšuje riziko požiaru.

Konopa
(hašiš, marihuana)

Zaobstarávacia trestná činnosť, predávanie a pašovanie drog. Nedbalostné trestné činy, napríklad dopravné nehody u vodičov ovplyvnených
konopou. Ekonomicky motivovaná kriminalita.

Tlmivé látky

Ilegálny obchod s liekmi na lekársky predpis. Pridávanie tlmivých liekov do alkoholických nápojov a následné okrádanie intoxikovaných.
Kombinácia benzodiazepínov a alkoholu pôsobí obyčajne tlmivo (riziká
ťažkých otráv), ale niekedy paradoxne vyvoláva agresivitu.

Opiáty
(napr. heroín)

Zaobstarávacia trestná činnosť vrátane predávania a pašovania drog.
Ekonomicky motivovaná kriminalita. Menej často agresivita pri odvykacích stavoch.

Pervitín a kokaín

Zaobstarávacia trestná činnosť, krádeže, lúpeže atď. Agresívne alebo
inak nebezpečné konanie osôb ovplyvnených drogou. Násilná trestná
činnosť voči osobám pod vplyvom týchto drog je častá už preto, že sa
správajú neopatrne a niekedy agresivitu vyprovokujú. Ekonomicky
motivovaná kriminalita, výroba, predávanie a pašovanie drog.

Halucinogény
(LSD, MDMA atď.)

Zaobstarávacia trestná činnosť, nebezpečné a nezmyselné správanie
v súvislosti s aplikáciou drogy. Predávanie a pašovanie drog, často
dochádza k zamieňaniu rôznych látok, napríklad pervitín sa predáva
ako MDMA. Ekonomicky motivovaná kriminalita.

Prchavé látky

Nebezpečné a nezmyselné konanie v súvislosti s aplikáciou drogy.
Zaobstarávacia trestná činnosť (typické krádeže doma).

Hazardné hry
(automaty,
športové stávky a pod.)

Krádeže, sprenevery, podvody, neplatenie výživného, menej často násilná trestná činnosť (napr. lúpeže). Násilná trestná činnosť voči zadlženým patologickým hráčom neschopným splácať dlhy. Častá býva nezákonná hazardná hra osôb vo veku pod 18 rokov a iná ekonomicky motivovaná kriminalita vrátane organizovaného zločinu.

Tabuľku na tejto i predchádzajúcej strane poskytol na zverejnenie MUDr. Karel Nešpor ,CSc.,
primár oddelenia liečby závislostí – Psychiatrická liečebňa Praha – Bohnice.

Ľudia, ktorí majú následkom užívania ktorejkoľvek návykovej látky oslabenú schopnosť triezveho uvažovania a rozhodovania, sa veľmi často dostávajú do finančnej núdze.
Časť z nich si hľadá prácu za hranicami, pričom sa môžu stať obeťami trestného činu
obchodovania s ľuďmi.
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BING – DRINKING
Do košickej Detskej fakultnej nemocnice priviezla záchranka šestnásťročného chlapca
v bezvedomí. Laboratórnym vyšetrením bola uňho zistená koncentrácia alkoholu v krvi –
3,98 promile. Na takéto množstvo alkoholu v krvi musel mládenec vypiť približne desať poldecákov 40 – percentnej pálenky alebo takmer dva litre vína.
Sedemnásťročnú dievčinu priviezli záchranári do košickej Detskej fakultnej nemocnice
okolo ôsmej hodiny ráno. Bola veselá, dokonca flirtovala so službukonajúcim lekárom. Po
chvíli však zaspala sediac na lavičke v tureckom sede. Hladina alkoholu v jej krvi presiahla
tri promile. Keď sa zdravotníci skontaktovali s matkou dievčaťa, odkázala im, aby jej dcéru
priviezli domov. Podráždene reagovala na skutočnosť, že jej odobrali krv, kategoricky odmietla, aby slečnu hospitalizovali. Po hodine si pre ňu prišla. Podgurážená dievčina nebola
schopná prejsť niekoľko krokov do auta.
V štatistikách Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach sú aj prípady opakovaných hospitalizácií. Sedemnásťročného Ivana priviezli v roku 2007 na toxikologické oddelenie s 1,67
promile alkoholu v krvi. O dva mesiace neskôr svoje skóre „vylepšil“ na 1,87. V januári 2009
mu s najväčšou pravdepodobnosťou zachránil život náhodný chodec, ktorý ho našiel podchladeného ležať pri zastávke autobusu. V krvi mal 3,84 promile alkoholu.
Nárazové pitie alkoholu, takzvaný bing-drinking, sa objavuje u detí v puberte. Cieľom popíjania je vyslovene opiť sa. Vypitie piatich a viacerých pohárov alkoholu v tomto veku môže
znamenať ohrozenie životných funkcií. Vedúca lekárka centrálneho príjmu Detskej fakultnej
nemocnice v Košiciach MUDr. Jozefína Krupová vyzýva rodičov k ostražitosti. Podľa jej názoru dokáže správna komunikácia rodiča s dieťaťom odhaliť problémy, s ktorými si dieťa nevie
poradiť. Mladý človek si pitím alkoholu dodáva sebavedomie i pocit dospelosti.
V období puberty a vytvárania návykov si mladý človek na alkohol najľahšie zvyká a „experimentovanie“ skôr skĺzne do závislosti. Pritom už pri 1,5 promile alkoholu môže upadnúť
do bezvedomia.
Pre ilustráciu – mládež pod vplyvom alkoholu v štatistikách DFN Košice
rok

ošetrení

hospitalizovaní

2008
41
85
2009
48
60
2010
41
64
2011
38
63
zdroj – Detská fakultná nemocnica Košice – celoslovenská štatistika o ošetrených
a hospitalizovaných 13 až 18-ročných pacientoch sa nespracováva.

celkom
126
108
105
101

Cigarety, alkohol, drogy i hracie automaty sú realitou dneška. Je na rodičovi, aby pomohol
dieťaťu odolať týmto nástrahám.

Lekári a psychológovia radia:
vštepte dieťaťu hodnotový rebríček, v ktorom dominuje zdravý životný štýl;
usilujte sa byť pre vaše dieťa dobrým vzorom, vyhraďte si čas na rozhovory s ním;
● naučte dieťa vážiť si samého seba – dávajte mu najavo vašu lásku;
● podporujte jeho tvorivé aktivity a trávte voľný čas spoločne;
● otvorene hovorte o cigaretách, alkohole a iných návykových látkach aj o ich následkoch;
● zoznámte sa s kamarátmi vášho dieťaťa a pozývajte ich k vám domov;
● veďte dieťa k tomu, aby v každej situácii vyjadrilo svoj názor, naučí sa zároveň odolávať
tlaku iných ľudí.
●
●
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BEZ ZÁROBKU
V meste sa začalo povrávať, že vo Veľkej Británii sa dá zamestnať na farmách. Už niekoľko ľudí
z okolia to údajne vyskúšalo. Na stĺpe pred supermarketom našiel Peter ponuku aj s kontaktom na
organizátora: „Ponúkame prácu na farmách v Anglicku, plat 2000 libier!!! Volajte ihneď!!!“ Peter
utekal so správou za spolužiakom. Cez prázdniny si aspoň čo-to zarobia. Keď zatelefonovali na
mobilný kontakt z letáčika, ozval sa mužský hlas: „Robota je na farme. Treba zbierať cibuľu, cesnak. Zožeňte ešte niekoho a budúci týždeň môžeme odcestovať. Aby sa auto naplnilo, stačí, keď
budeme piati. Zarobíte dobre, to vám garantujem,“ ubezpečoval neznámy muž. Nasledujúci deň už
chcela odcestovať na farmu celá Petrova partia.
„Robiť budete na poli. Keď nemáte na cestu, zaplatím za vás – potom mi to vrátite. Ubytovanie
je zabezpečené priamo na farme. Izby sú po dvoch, s hygienickým zariadením s teplou vodou, každý
deň budete dostávať teplé jedlo. Odchádzam v nedeľu. Ak nepôjdete vy, pôjdu iní,“ presviedčal
výrečný štyridsiatnik. Jeho poslucháči ani nespozorovali, že ich veľmi premyslene tlačí do časovej
tiesne. Po niekoľkohodinovej štrapácii dorazili do neveľkej anglickej dedinky. Budova poskladaná
s akýchsi montovaných buniek slúžila ako ubytovňa. Ich sprievodca hneď pozbieral cestovné doklady, aby ich vraj zaevidoval na úradoch. Nasledujúci deň nastúpili mládenci do roboty. Pracovali do
úmoru a pod stálym dohľadom. Čistili a uskladňovali zeleninu, manipulovali s ťažkými debnami.
Nároky zamestnávateľov sa neustále zvyšovali. Po niekoľkých dňoch už pracovali 12-16 hodín
denne. Na obed dostávali bagetu, na večeru iba riedku polievku. Z farmy sa nemohli vzdialiť,
o zárobku za celodennú drinu nebolo ani reči. Cestovné doklady piatich Slovákov držal u seba pán
Ivan. Keď od neho pýtali výplatu, iba odvrkol, že mu dlhujú za cestovné, ubytovanie a stravu.
Po štyroch mesiacoch sa dvaja zo skupiny Slovákov rozhodli svojim vykorisťovateľom uniknúť.
Na železničnej stanici ich legitimovala policajná hliadka. Neskôr za pomoci tlmočníka vypovedali.
Polícia následne urobila raziu na farme a oslobodila aj ďalších protiprávne držaných. V rámci trestného stíhania sa tiež zistilo, že doklady ľudí, ktorí dreli na spomínanej farme, boli zneužité na výber
pôžičiek a pri niekoľkých poisťovacích podvodoch.

DIEVČA Z VÝKLADU
Dvanásťročná Alenka vyrastala v neveľkom stredoslovenskom mestečku. Dievčatko žilo s mamou
a troma súrodencami. Keď ich mama prišla o zamestnanie, nastali pre rodinu krušné chvíle. Deti sa
už nemohli stravovať v škole, rodina nemala na základné potreby. Peniaze z podpory v nezamestnanosti postačovali akurát na vyplatenie výdavkov na bývanie a v skromnosti na stravu.
Jedného dňa telefonoval strýko z Čiech a Alenkinej mame navrhol, že ju odbremení o starostlivosť
o jej najstaršiu dcéru. Prisľúbil, že v Tepliciach ju prihlási do školy. Bolo jasné, že za týmto nečakaným návrhom sa bude skrývať aj niečo iné. Po chvíli strýko priznal, že potrebuje, aby sa jeho neter
starala spolu s jeho manželkou o ich malé deti. Alenkina mama premýšľala o bratovej ponuke a zvažovala, či bude jej najstaršia dcéra schopná odcestovať sama do Česka a či sa bude vedieť postarať
o deti. Napokon si pripomenula, ako ju Alenka šikovne nahradila, keď si potrebovala niečo vybaviť
na úradoch, alebo keď odbehla na nákup.
O niekoľko dní už sedela školáčka vo vlaku s veľkým kufrom. V Tepliciach sa zvítala so strýkom
a jeho ženou. Niekoľko dní sa skutočne mohla hrať s bratrancami v ich detskej izbičke, o škole nikto
nič nehovoril. Až nasledujúci týždeň ju strýko zobral do mesta, kde ju predal obchodníkom. Alenka
sa ocitla vo výklade spolu s dospelými ženami, kde ponúkala svoje telo ako prostitútka. Po niekoľkých týždňoch ju predali do Nemecka. Tam po zdrvujúcich peripetiách stretla klienta, ktorý neuveril, že dievča má osemnásť rokov. Alenku priviezol späť na Slovensko. Matka dievčaťa je trestne
stíhaná v súvislosti s ohrozením mravnosti vlastného dieťaťa. Alenka bola umiestnená v detskom
domove.
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AKO SA NESTAŤ OBEŤOU
OBCHODOVANIA S ĽUĎMI
Obchod s ľuďmi je po obchode s drogami a so zbraňami v celosvetovom ponímaní tretím
najlukratívnejším zdrojom nelegálnych ziskov zločineckých skupín. Odborníci predpokladajú, že z obchodu s ľuďmi sa ročne generujú miliardy eur. Podľa údajov Medzinárodnej organizácie práce ILO žije vo svete 20,9 milióna ľudí, ktorí vykonávajú nútenú prácu, pričom
18,7 milióna ľudí sú obeťami obchodovania s ľuďmi – 14,2 milióna vykonáva nútenú prácu
v poľnohospodárstve, stavebníctve, domácnostiach či vo výrobe, 4,5 milióna osôb je sexuálne vykorisťovaných.
Problematika obchodovania s ľuďmi sa v súčasnosti rozrastá o prípady nútenej práce. Tie
pribúdajú k doteraz najpočetnejšej a zároveň aj najviac medializovanej skupine prípadov
nútenej prostitúcie. Obchodovanie s ľuďmi je aj v Slovenskej republike závažným trestným
činom. Zahŕňa používanie nelegálnych prostriedkov ako sú hrozby a donucovanie.
V roku 2006 vznikol v Slovenskej republike Program podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi. V rámci štátov Európskej únie patrí Slovensko medzi také krajiny, ktoré poskytnutie pomoci obetiam nepodmieňujú ich spoluprácou s orgánmi činnými v trestnom konaní.
Snažíme sa v prvom rade pomôcť obetiam, ktoré sa domov vracajú často s ťažkým psychickým alebo zdravotným poškodením. Podávanie trestných oznámení je druhoradá záležitosť.

Práce v zahraničí sa netreba báť. Pri rozhodovaní postupujte obozretne.
✔ Pred odchodom si overte agentúru alebo človeka, ktorý ponúka prácu v zahraničí.
✔ Informujte sa o činnosti agentúry, overte si adresu budúceho zamestnávateľa, jeho telefonický kontakt a overte si, či vôbec existuje.
✔ Pracovnú zmluvu podpisujte len v jazyku, ktorému dokonale rozumiete. V zmluve je uvedené vaše meno a adresa zamestnávateľa, adresa pracoviska, výška odmeny, ubytovacie
podmienky a trvanie pracovného pomeru.
✔ Do zahraničia si zoberte aspoň peniaze, ktoré by pokryli náklady na cestu domov.
✔ Príbuzným alebo známym nechajte adresu a telefónne číslo plánovaného pobytu, dohodnite si presný deň, keď si zavoláte.
✔ So sebou si zoberte kontakty na pomáhajúce organizácie a na ambasádu v krajine, do
ktorej cestujete.
✔ Za žiadnych okolností neodovzdávajte nikomu svoje osobné doklady.

V prípade problémov sa obráťte na bezplatnú Národnú linku pomoci obetiam
obchodovania s ľuďmi
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0800 800 818

POMOC A RADU NÁJDETE
NA TÝCHTO TELEFÓNNYCH ČÍSLACH
Národné toxikologické informačné centrum: 02 / 54774166
Linka detskej dôvery: 0800 117 878
Linka pre hľadané deti: 116 000
Národná linka pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi: 0800 800 818

POZNÁTE KAMARÁTOV VÁŠHO DIEŤAŤA?
Meno, adresa, kontakt:
..................................................................................................................................................................

Meno, adresa, kontakt:
..................................................................................................................................................................

Meno, adresa, kontakt:
..................................................................................................................................................................

Pripravilo: Informačné centrum na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality Košice, 2012
Tlač:

Tlačiareň Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, 2012

Ministerstvo vnútra
Slovenskej republiky

