
Co wskazuje na 
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Możesz pomóc rozpoznać możliwą ofiarę 
handlu ludźmi.
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Włącz aparat na telefonie
i zeskanuj ten kod QR.

W przypadku dziecka poniżej 18 roku życia.
 Wszystko powyżej odnosi się do przypadku dzieci, jednak szczególną uwagę 
 należy zwrócić na następujące punkty.
 Czy opiekunowie to prawdziwi rodzice lub prawni opiekunowie dziecka?
 Dziecko rzadko lub wcale nie chodzi do szkoły.
 Nie zachowuje się odpowiednio do swojego wieku.
 Podejrzenie zaniedbania lub przemocy wobec dziecka.
 Wydaje się przestraszone lub niespokojne..
 Znajduje się w dziwnej sytuacji:
  • Wykonuje nieodpowiednią pracę dla swojego wieku lub pracuje 
    w nietypowych godzinach.
  • Jest w posiadaniu lub sprzedaje narkotyki.
  • Żebrze.
  • Popełnia drobne przestępstwa jak drobna kradzież.
 Nie przestrzega godzin powrotu do domu.
 Okazuje ryzykowne zachowanie. 



Następujące organizacje udzielają 
pomocy ofiarom handlu ludźmi:

Islandzkie Centrum Praw Człowieka
Mannréttindaskrifstofa
Tel: 552 2720
www.humanrights.is

Bjarkarhlíð
Bústaðavegur, Reykjavík
Tel: 553 3000
www.bjarkarhlid.is

Rodzinne Centrum Sprawiedliwości 
Bjarkarhlíð dla ofiar przemocy i 
centrum koordynacyjne 
dla ofiar handlu ludźmi

Infolinia/czat online Islandzkiego
Czerwonego Krzyża  
Tel: 1717
www.1717.is

Wielokulturowe Centrum Informacyjne
Fjölmenningarsetur
Tel: 450 3090
www.mcc.is

Schronisko dla Kobiet w Reykjaviku i Akureyri 
Kvennaathvarfið
Tel: 561 1205 / 561 1206
www.kvennaathvarf.is

JEŚLI PODEJRZEWASZ, ŻE KTOŚ PADŁ OFIARĄ HANDLU LUDŹMI?
CO MOŻESZ ZROBIĆ

Skontaktuj się z 112. 
Numer ratunkowy przyjmuje na zgłoszenia o podejrzeniu handlu 
ludźmi i powiadamia odpowiednie służby, jak policja lub inne 
władze. Możesz zadzwonić na 112 lub wysłać wiadomość na czacie, 
w obu przypadkach anonimowo.

Jakie środki są dostępne dla ofiar handlu 
ludźmi na Islandii?
Ofiary handlu ludźmi otrzymują potrzebną pomoc jak zakwaterowanie, 
opieka medyczna, wsparcie służb socjalnych i inne. Ofiary otrzymują 
również możliwość powrotu do domu. Jeśli ofiara chce zgłosić swój 
przypadek policji, ma prawo do darmowej pomocy prawniczej i 
możliwość zezwolenia na pobyt podczas śledztwa i procesu 
sądowego.

Więcej informacji można znaleźć 
na stronie www.112.is/mansal.

Włącz aparat na telefonie 
i zeskanuj ten kod QR.

EN
Co wskazuje na handel ludźmi

Jeśli podejrzewasz, że osoba może być 
ofiarą handlu ludźmi, zwróć uwagę na: 

Zachowanie, podejście i wygląd.
 Może wydawać się niechętna do współpracy i unika komunikacji, okazuje brak 
 zaufania do władz.
 Nie odzywa się wcale, bardzo niechętnie ktoś lub za nią odpowiada.
 Okazuje strach lub stres.
 Okazuje zły stan zdrowia, fizycznego lub psychicznego.
 Oznaki przemocy lub jej groźby.
 Nie jest w stanie udzielić odpowiedzi i nie dopasowuje się do swojego otoczenia.
 Słabe zrozumienie swojej roli oraz warunków, na przykład nie jest w stanie podać 
 aktualnego adresu, nie wie kim jest pracodawca i jakie ma relacje z ludźmi wokół.
 Odpowiedzi na pytania władz wydają się przećwiczone.
 Nie zna swoich praw.
 Odmawia pomocy.
 Jest nadzorowana przez inną osobę i ma z nią nieprawidłową relację.
 Wydaje się mieć ograniczoną swobodę przemieszczania się, która zależy od innych.
 Ma podrobione dokumenty tożsamości lub nie ma ich wcale, ma bardzo mało pieniędzy 
 lub nie ma ich wcale.
 Ma niewiele dobytku lub nie ma go wcale.
 Znajduje się w trudnej sytuacji np. powodu biedy lub uzależnienia.

Warunki życia i pracy.
 Wydaje się mieszkać lub pracować w niegodnych warunkach.
 Polega na pracodawcy w kwestiach wyżywienia, zakwaterowania i transportu.
 Niegodne warunki życia tj. odzież robocza i warunki mieszkaniowe.
 Pracuje w nietypowych godzinach, biorąc pod uwagę charakter pracy.
 Pracuje niezwykle długo i ma bardzo mało przerw lub nie ma ich wcale.
 Nie ma wpływu na swoją pensję.
 Przewożony z i do pracy.
 Nie zna swojego pracodawcy.
 Nie ma żadnych dokumentów opisujących zatrudnienie, jak umowa lub odpowiednik. 
 Znaczne lub nietypowe obniżenie pensji lub jest winny pieniądze pracodawcy czy osobie,
  która zapewniła pracę. 
 Nie uzyskał odpowiedniego szkolenia do pracy lub nie jest zapoznany 
 z zakresem obowiązków. 
 Nie jest w stanie uzyskać pomocy medycznej.
 Dana osoba miała obietnicę podniesienia standardu życia, która nie została dotrzymana.
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