KREIPKIS, PRANEŠK – TU TURI TEISES
Bendrasis pagalbos tel. 112 (VISĄ PARĄ)
Palik žinutę
Policijos pasitikėjimo tel. +370 5 272 5372
Policijos el. p. prekybazmonemis@policija.lt
Policija ir (arba) pagalbą teikiančios organizacijos organizuos
reikiamą pagalbą, esant poreikiui, pasirūpins laikinu
apgyvendinimu, maistu ir būtiniausiais daiktais, sudarys
galimybę susisiekti su artimaisiais ir kt.
Atsakingos institucijos, įstaigos ir organizacijos darbuotojas
pirmo pokalbio metu tave informuos apie Lietuvos
Respublikos teisės aktų nukentėjusiems nuo prekybos
žmonėmis asmenims suteikiamas teises, įskaitant teisę į
pagalbą organizacijoje, teikiančioje pagalbą nukentėjusiems
nuo prekybos žmonėmis asmenims, ir teisę į smurtiniais
nusikaltimais padarytos turtinės ir (ar) neturtinės žalos
kompensavimą.
Iki teisminio tyrimo įstaigos pareigūnas ir prokuroras taip pat
informuos apie baudžiamąjį procesą bei nukentėjusiojo
teises ir pareigas.

Tavo valstybės diplomatinė atstovybė ar konsulinė įstaiga
suteiks informaciją, būtiną pagalbą, išduos grįžimo
dokumentą ir kt.
Nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis asmenims
pagal poreikį gali būti suteikta psichologinė, neatidėliotina
medicinos, laikino apgyvendinimo, aprūpinimo maistu ir
būtiniausiais daiktais, teisinė ir kt. pagalba, susijusi su
ikiteisminiu tyrimu, integravimusi į darbo rinką ir pan.
Trečiųjų valstybių piliečiai turi teisę į 30 dienų apsisprendimo
laikotarpį.

Pagalba vyrams, moterims, vaikams,
nukentėjusiesiems nuo
prekybos žmonėmis nusikaltimų
tel. +37061691119 (visą parą)
info@stop-trafficking.lt

Nemokama pagalbos linija dingus vaikui
tel. 116000

Valstybės darbo inspekcijos pasitikėjimo
tel. +370 5 2139750
el. p. info@vdi.lt
Internetinė prieiga Pranešk
https://www.vdi.lt/Forms/Nelegalus_pranesk.aspx

TU GALI NUKENTĖTI NUO PREKYBOS
ŽMONĖMIS, KAI
nepažįstamas, seniai matytas pažįstamas ar giminaitis
staiga tampa „geradariu“:

TU GALĖJAI NUKENTĖTI NUO PRKEYBOS
ŽMONĖMIS ESANT TRIMS „JEI“:
PIRMAS – JEI tave:
pardavė arba
pirko, arba

Siūlo gerai apmokamą darbą, greitą uždarbį, viskuo
pasirūpinti, už viską sumokėti, o atiduoti galėsi – kai
uždirbsi.

kitaip perleido, arba

Vengia pasakoti apie save, tačiau giriasi geru uždarbiu,
puikuojasi brangiais daiktais.

gabeno, arba

Vengia pateikti išsamią informaciją apie siūlomą darbą,
darbdavį, darbo vietą, darbo ir gyvenimo sąlygas, apmokėjimą
už darbą ir kitą tau svarbią informaciją.

ANTRAS – JEI tave kvietė ar vertė:

Siekia tave kontroliuoti, paimti asmens dokumentus,
mobilųjį telefoną, persekioja, o atsisakius – pradeda
grasinti.
JEI GAVAI PASIŪLYMĄ GREITAI UŽSIDIRBTI:

įgijo, arba
verbavo, arba
laikė nelaisvėje.

teikti seksualines, pornografijos ir panašias paslaugas arba
vogti ar daryti kitus nusikaltimus, arba
dirbti vergijos ar panašiomis į vergiją sąlygomis, arba
elgetauti, arba
sudaryti fiktyvias santuokas, arba
parduoti organą, audinį ar ląstelę, arba

Klausk darbdavio, artimųjų, ieškok informacijos internete
apie pasiūlymą, įmonę, darbdavį ir įdarbintoją, situaciją
darbo rinkoje ir oficialius darbo įkainius.

neteisėtai dirbti tam tikrą darbą, teikti tam tikras paslaugas
arba atlikti kitus neteisėtus veiksmus.

Reikalauk darbo sutarties, susipažink su joje nurodytomis
darbo sąlygomis, įskaitant apmokėjimą už darbą, palygink
su oficialiais įkainiais už tokį darbą toje valstybėje ir
įsitikink, kad jie realūs.

TREČIAS – JEI tavo valią palenkė kitas asmuo:

Jei vyksti į kitą vietovę, informuok artimuosius apie įdarbintoją, darbdavį, savo gyvenamąją ir darbo vietą, naujus
kontaktus, sutark su jais, kada jiems praneši apie savo
nuvykimą ir kaip praneši, jei pateksi į bėdą.

pasinaudojęs tavo priklausomumu ar
pažeidžiamumu, arba

panaudojęs fizinį smurtą ar grasinimus arba kitaip
atėmęs galimybę priešintis, arba
panaudojęs apgaulę, arba

priėmęs ar sumokėjęs pinigus, arba
gavęs ar suteikęs kitokią naudą asmeniui, kuris faktiškai
tave kontroliavo.
Pastaba. Vaiko pirkimo arba pardavimo atveju TREČIO –
JEI gali ir nebūti.

ĮSIDĖMĖK:
Lietuvoje baudžiama už prekybą žmonėmis iki 12 metų,
už vaiko pirkimą arba pardavimą – iki 15 metų laisvės
atėmimo bausmėmis. Daugiau žr. Lietuvos Respublikos
baudžiamojo kodekso 147, 1471, 1472 ir 157 straipsnius.
Nukentėjęs nuo prekybos žmonėmis asmuo gali būti
atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės už nusikalstamą
veiką, kurią jis buvo priverstas tiesiogiai padaryti tapęs šio
nusikaltimo auka.
Tavo sutikimas teikti seksualines paslaugas, vogti, sudaryti
fiktyvią santuoką ir kt. nėra vertinamas, jei tavo valią kitas
asmuo palenkė panaudodamas bent vieną TREČIĄ – JEI!
Asmuo, kuris naudojosi kito žmogaus darbu ar teikiamomis
paslaugomis, žinodamas ar turėdamas (galėdamas) žinoti,
kad tas žmogus šį darbą dirba ar šias paslaugas teikia dėl
to, kad jo valia išnaudojimo tikslais buvo palenkta
panaudojant bent vieną TREČIĄ – JEI, atleidžiamas nuo
baudžiamosios atsakomybės, jeigu jis iki jo pripažinimo
įtariamuoju savanoriškai apie tai pranešė teisėsaugos
institucijai ir aktyviai bendradarbiavo išaiškinant
nusikalstamą veiką.

NEDELSK PRANEŠTI IR KREIPTIS PAGALBOS, JEI:
Negauni sutarto apmokėjimo už darbą arba esi verčiamas
dirbti darbo sutartyje nenurodytus darbus arba kitomis
sąlygomis, atlikti neteisėtus veiksmus, tau skiria baudas už
„tvarkos“ nesilaikymą, didina tariamą skolą, kontroliuoja
tavo judėjimą ar pokalbius, atėmė asmens dokumentus,
mobilųjį telefoną, negali naudotis savo sąskaita banke, esi
verčiamas pasirašyti dokumentus, kurių turinio nesupranti,
ir pan.

