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ЗАЛИШАЙТЕСЯ
В  БЕЗПЕЦІ

Намагається забрати ваш� документи, 
що посв�дчують особу (за винятком 
представник�в влади й 
уповноважених асоц�ац�й); 

Намагається в�д�брати ваш телефон, 
комп'ютер або �нший зас�б 
комун�кац�ї;

Намагається розд�лити вас �з 
родиною або близькими; 

Примушує вас до якоїсь д�яльност� 
або до сексуальних стосунк�в (у 
тому числ� для погашення боргу);

Об�цяє надати вам допомогу 
(транспорт, харчування тощо) або 
адм�н�стративну, юридичну чи 
соц�альну п�дтримку за грош�; 

Дає незд�йсненн� об�цянки; 

Змушує вас працювати, але не 
платить вам або не забезпечує 
належн� умови прац�.

Ви в�дчуваєте, що вас
примушують щось робити
проти вашого бажання? Вас
експлуатують, вам
погрожують або виявляють
агрес�ю? Ви можете
обговорити це з�
спец�ал�стом � отримати
захист. У цьому буклет�
наведено контактн� дан�
в�дпов�дних асоц�ац�й та
орган�зац�й. 

Експлуатац�я ж�нок, чолов�к�в
� д�тей може набувати
р�зноман�тних форм, що
караються законом:
сексуальна експлуатац�я,
домашнє рабство, примус до
жебракування, примусова
праця, примус до скоєння
злочин�в, примусовий шлюб
тощо.

Будьте пильн�, особливо якщо 
хтось (як ж�нка, так � чолов�к)...

ВСТУП
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У  РАЗІ  БЕЗПОСЕРЕДНЬОЇ  
НЕБЕЗПЕКИ  ВИ  МОЖЕТЕ  
ЗВЕРНУТИСЯ  ЗА  
ДОПОМОГОЮ  ДО  
ПОЛІЦІЇ  АБО  
ЖАНДАРМЕРІЇ,  
ЗАТЕЛЕФОНУВАВШИ  НА  
НОМЕР  17 АБО  НА  
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ  НОМЕР  
СЛУЖБИ  ЕКСТРЕНОЇ  
ДОПОМОГИ  112.
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Ваш� особист� дан� й документи, що посв�дчують особу, є критично 
важливими та мають збер�гатися в над�йних � конф�денц�йних м�сцях. 
Сфотографуйте їх � над�шл�ть на свою електронну адресу. Це 
допоможе в раз�, якщо ви їх загубите. Надавайте ц� дан� й документи 
лише представникам влади й оф�ц�йних орган�зац�й, якщо вас про це 
попросять. 

Зловмисники можуть спробувати налагодити з вами дов�рч� стосунки, 
щоб скористатися вами й вашим становищем. Н�коли не розголошуй 
свою особисту �нформац�ю � не приставай на жодн� пропозиц�ї в�д 
незнайомц�в у соц�альних мережах чи на неперев�рених вебсайтах.

Залишайтеся на зв'язку з членами родини чи близькими. Не
погоджуйтесь, якщо хтось вам пропонує розд�литися з вашою
родиною або близькими. 

Завжди нос�ть �з собою телефон. 

Запам'ятайте номер телефону дов�реної особи та домовтеся про
пароль, який ви зможете використовувати, якщо вам загрожуватиме
небезпека � ви не зможете говорити в�дкрито.

ЗАХИЩАЙТЕ  СВОЇ  
ОСОБИСТІ  ДАНІ

01.

ПІДТРИМУЙТЕ  КОНТАКТ  
ІЗ  БЛИЗЬКИМИ

02.

КОРИСНІ ПОРАДИ

3



У Франц�ї запроваджено безкоштовн� оф�ц�йн� послуги
для вашого прийому, п�дтримки й супроводу.  

Оф�ц�йну �нформац�ю про послуги та свої права можна
знайти на наступних сайтах: 

Загальну �нформац�ю можна отримати на вебсайт�
help.unhcr.org , для б�женц�в з України —на вебсайт�
М�н�стерства внутр�шн�х справ.

Надавайте перевагу послугам в�д представник�в влади або оф�ц�йних 
асоц�ац�й, у тому числ� для пошук�в житла. Уточнюйте назви й оф�ц�йну 
�нформац�ю щодо орган�зац�й чи асоц�ац�й, як� надають вам допомогу. 
 

За можливост� обирайте громадський транспорт. Якщо ви с�даєте в 
машину до приватної особи, сфотографуйте реєстрац�йний номер 
автомоб�ля й над�шл�ть це фото дов�рен�й особ�.

Якщо ви знайшли житло у приватної особи поза оф�ц�йними каналами 
пошуку житла, попрос�ть цю людину надати вам дан� про себе 
(посв�дчення особи й адресу).

Уряд

UNHCR

ОФІЦІЙНИМ  СЛУЖБАМ
03.

4



Орган�зац�ї, як� надають безпосередню 
допомогу жертвам торг�вл� людьми.

ДО  КОГО  ЗВЕРТАТИСЯ
 п о  д о п омо г у?

Dispositif
National Ac.Sé

Пропонує розм�щення та п�дтримку у м�сцях географ�чно 
в�ддалених в�д пост�йного м�сця проживання, особам, як� 
можуть стати жертвами торг�вл� людьми в певному м�сц� 
або таким, як� знаходяться в умовах крайньої 
незахищеност�. Д�є як ресурсний центр для фах�вц�в, що 
контактують �з постраждалими.

Глобальна п�дтримка людей, як� змушен� займатися 
проституц�єю.

Пропонує допомогу з ре�нтеграц�ї жертвам торг�вл� 
людьми, як� бажають повернутися до країни 
походження (з'ясуйте з якими країнами працює).

Пропонує соц�альну, психолог�чну та юридичну 
п�дтримку.

L'amicale du Nid
(AdN)

М�жнародна 
орган�зац�я з 
м�грац�ї (OIM)

Ком�тет боротьби 
проти сучасного 
рабства  (CCEM)

Сп�лкування, розм�щення, консультування, п�дтримка для 
людей, що знаходяться у груп� ризику торг�вл� людьми та 
жертв торг�вл� людьми.

Secours catholique
Caritas France

Мережа "Разом 
проти торг�вл� 
людьми"

Ця мережа створена для б�льш ефективної боротьби з 
ус�ма формами такого порушення прав людини. Її було 
створено Secours Catholique у 2007 роц�. Мережа 
об’єднує 28 французьких асоц�ац�й, що безпосередньо 
чи опосередковано працюють �з жертвами.

 М�жнародна 
орган�зац�я з боротьби 
проти сучасного 
рабства (OICEM)

Пропонує соц�альну, психолог�чну та юридичну 
п�дтримку.

М�ський пункт 
обговорень � боротьби 
з експлуатац�єю людей 
(Ruelle)

Пропонує соц�альну, психолог�чну та юридичну 
п�дтримку.



BP Boîte Postale 1532, 06099 Nice (Н�цца) 
Cedex 1 
04 92 15 10 51 (Понед�лок-п'ятниця, 9:00-18:00) 
ac.se@association-alc.org
www.acse-alc.org/fr

31, rue du Faubourg Poissonnière, 75009 Paris 
(Париж)
01 40 44 06 91 ; iomparis@iom.int 
france.iom.int

169 bis Boulevard Auriol, 75013 Paris (Париж)
01 44 52 88 90; info@ccem.org 
www.esclavagemoderne.org

106, rue du Bac, 75007 Paris (Париж)
06 71 00 69 90
genevieve.colas@secours-catholique.org 
www.secours-catholique.org

Будь-який тип 
експлуатац�ї

PПрованс — 
Альпи — 
Лазурний Берег 
(служба 
нац�онального 
р�вня)

Париж, Оль-де- 
Франс, Шамбер�, 
Тулуза, Марсель, 
Ренн, Монпельє, 
Брест, Гренобль, 
Л�он

Париж (служба 
нац�онального 
р�вня)

Париж (служба 
нац�онального 
р�вня)

Будь-який тип 
експлуатац�ї

Сексуальна 
експлуатац�я

Трудова 
експлуатац�я

Будь-який тип 
експлуатац�ї

Будь-який тип 
експлуатац�ї

106 rue du Bac, 75007 Paris (Париж)
06 71 00 69 90
contre.la.traite@secours-catholique.org 
www.contrelatraite.org

Париж (служба 
нац�онального 
р�вня)

Париж (служба 
нац�онального 
р�вня)

Будь-який тип 
експлуатац�ї

61 rue Saint Ferreol, 13001 Marseille 
(Марсель)
06 64 26 12 24 ; info@oicem.org
www.oicem.org

Марсель 
(служба 
нац�онального 
р�вня)

Штаб-квартира : 21 rue Château d’Eau, 75 010 
Paris
01 44 52 56 43 ; contact@adn-asso.org
Адреси установ доступн� на сайт�: 
amicaledunid.org/presentation/#etablissements
ww.amicaledunid.org

06 59 18 71 66 / 06 98 39 70 42
ruelle33000@gmail.com
www.associationruelle.org

Будь-який тип 
експлуатац�ї Бордо

mailto:contact@adn-asso.org


Орган�зац�ї, як� надають безпосередню допомогу 
жертвам торг�вл� людьми (продовження).

ДО  КОГО  ЗВЕРТАТИСЯ
 п о  д о п омо г у?

Громадська асоц�ац�я охорони здоров'я, яка п�дтримує 
ж�нок, що вимушен� займатися проституц�єю, з метою 
запоб�гання ризик�в, пропонує всеб�чну соц�альну 
п�дтримку (медичну, соц�альну, адм�н�стративну/ 
правову).

Боротьба з дискрим�нац�єю людей, що змушен� 
займатися проституц�єю. Допомога жертвам торг�вл� 
людьми.

Association Paloma

ARS Antigone

Інформац�я для ж�нок 
щодо насильства 3919 

Mouvement du Nid
(MdN)

Глобальна п�дтримка людей, як� змушен� займатися 
проституц�єю.

М�с�я з боротьби й 
�нформування щодо 
торг�вл� людьми  
(Mist)

П�дтримка жертв сутенерства й торг�вл� людьми з 
метою сексуальної експлуатац�ї.

Aux captifs, 
la libération

Пропонує п�дтримку людям, що живуть або заробляють 
на вулиц�.

ALTHEA – L’Appart

Пропонує розм�щення, сп�лкування, допомогу ус�м 
особам (дорослим чи неповнол�тн�м), що знаходяться у 
груп� ризику заняття проституц�єю або як� займаються 
проституц�єю в результат� торг�вл� людьми або в 
результат� �нших под�й.



33, rue Fouré, 44000 Nantes (Нант)
09 54 40 97 43/ 06 31 63 98 40
contact@paloma-asso.org 
www.paloma-asso.org

10 rue Mazagran, 54000 Nancy (Нанс�)
03 83 26 56 66 
antigone@asso-ars.org

Нант

Нанс�

Сексуальна 
експлуатац�я

Сексуальна 
експлуатац�я

Безкоштовна та анон�мна нац�ональна гаряча л�н�я для 
ж�нок, як� постраждали в�д насильства (працює ц�лодобово, 
без вих�дних, французькою мовою та за запитом п�дтримка 
12 мов).

Сексуальна 
експлуатац�я

Сексуальна 
експлуатац�я

Сексуальна 
експлуатац�я

Адреси делегац�й доступн� за 
посиланням: 
https://mouvementdunid.org/mouvemen 
t-du-nid/delegations/
01 42 70 92 40
www.mouvementdunid.org

Париж, Іль-де-Франс, 
Ле-Ман, Марсель, Кан, 
Л�лль, Безансон, Дре, 
Тулуза, Н�цца, 
Монпельє, Тур, Нант, 
Орлеан, Тулон, 
Ав�ньйон, Анже, Лор'ян, 
Мец, Страсбург, Мюлуз, 
Л�он, Руан

Прийом � консультування по п'ятницях у 
перш�й половин� дня, PAD 2 rue de Suez, 
75018 PARIS (Париж)
contact@mist-association.org
mist-association.org

Сексуальна 
експлуатац�я Париж

33, avenue Parmentier, 75011 Paris (Париж)
01 49 23 89 90; siege@captifs.fr 
www.captifs.fr

Париж

8, rue du Vieux Temple, 38000 Grenoble 
(Гренобль)
04 76 43 14 06 ; contact@althea38.org
https://althea38.org/

Гренобль

mailto:contact@paloma-asso.org
https://urldefense.com/v3/__https:/mouvementdunid.org/mouvement-du-nid/delegations/__;!!FiWPmuqhD5aF3oDTQnc!2ZVVrvhgRw8CCszdGnKeJMNWq2a2Ijebw5HmhZJnH_bYnbxH5WLT3Y7HSL1TQDgXW1HBrzwALK1g$
https://mist-association.org/
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__https%3A%2Falthea38.org%2F__%3B!!FiWPmuqhD5aF3oDTQnc!ypISNW3N6Cge5rw96PPfzzuOifPhpdXIyiwU4UPj0x3g_C48w8tytQn5rGIq73qclJxBS4uBhRMR%24&data=05%7C01%7Cbremaud%40unhcr.org%7C696b423d0c6443c95d6708dae1bce177%7Ce5c37981666441348a0c6543d2af80be%7C0%7C0%7C638070498613356620%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=dZtdB%2B6tM6phJ08hstP4R6cl9eUNg57rLGKA8DrCwk4%3D&reserved=0


Орган�зац�ї, як� надають безпосередню
 допомогу неповнол�тн�м.

ДО  КОГО  ЗВЕРТАТИСЯ
н е п о в н о л �тн � м?

надання юридичної, соц�альної та психолог�чної
допомоги бездомним неповнол�тн�м без батьк�вської
оп�ки, як� ризикують стати жертвами, або як� стали
жертвами торг�вл� людьми 

Ecpat France –
mission Calais

Зателефонуйте на номер 

«Червоний хрест» 
Франц�ї

Пропонує послуги �нформування та консультування для 
людей, що знаходяться у груп� ризику торг�вл� людьми та 
жертвам торг�вл� людьми.

ALTHEA – L’Appart
Пропонує розм�щення, сп�лкування, консультування та 
п�дтримати у сп�впрац� з �ншими орган�зац�ями для 
неповнол�тн�х, що змушен� займатися проституц�єю або 
знаходять в груп� ризику заняття проституц�єю.

Secours catholique -
Caritas France

Мережа "Разом 
проти торг�вл� 
людьми"

Ця мережа створена для б�льш ефективної боротьби з ус�ма 
формами такого порушення прав людини. Її було створено 
Secours Catholique у 2007 роц�. Мережа об’єднує 28 
французьких асоц�ац�й, що безпосередньо чи 
опосередковано працюють �з жертвами.

Пропонує сп�лкування, розм�щення, консультування, 
п�дтримку для людей, що знаходяться у груп� ризику 
торг�вл� людьми, � для жертв торг�вл� людьми.

Орган�зац�я з 
боротьби з дитячою 
проституц�єю (ACPE)

Пропонує п�дтримку неповнол�тн�м, як� постраждали в�д 
сексуальної експлуатац�ї, та особам, як� їх оточують 
(психолого-педагог�чна та юридична п�дтримка).

L'amicale du Nid
(AdN)

Hors la Rue Виявлення та п�дтримка неповнол�тн�х �ноземц�в без 
супроводу, яких експлуатують.

Пропонує всеб�чну п�дтримку у сп�впрац� з �ншими 
орган�зац�ями для неповнол�тн�х, як� займаються 
проституц�єю.
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+33 7 53 57 05 34 з понед�лка по п'ятницю,
10:00-17:00 (Whatsapp, мови сп�лкування:
арабська, тигринья, англ�йська, французька)   
ecpat-calais@ecpat-france.org

Будь-який тип 
експлуатац�ї

Кале

Париж

Будь-який тип 
експлуатац�ї

Будь-який тип 
експлуатац�ї

Будь-який тип 
експлуатац�ї

Siège: 21 rue de la Vanne, 92100 Montrouge
(Монруж)
07 81 96 72 49 
contact.teh@croix-rouge.fr
www.croix-rouge.fr

сексуальна
експлуатац�я

8, rue du Vieux Temple, 38000 Grenoble 
(Гренобль)
04 76 43 14 06 ; contact@althea38.org
https://althea38.org/

Гренобль

Париж (служба 
нац�онального 
р�вня)

106 rue du Bac, 75007 Paris (Париж)
06 71 00 69 90
contre.la.traite@secours-catholique.org 
www.contrelatraite.org

сексуальна
експлуатац�я

14 rue Mondétour, 75001 Paris (Париж)
01 40 26 91 51; contact@acpe-asso.org
acpe-asso.org

Париж

106, rue du Bac, 75007 Paris (Париж)
06 71 00 69 90
genevieve.colas@secours-catholique.org 
www.secours-catholique.org

сексуальна
експлуатац�я

Siège : 21 rue Château d’Eau, 75 010 Paris (Париж)
01 44 52 56 43 ; contact@adn-asso.org
Інформац�ю щодо адреси установ можна д�знатися
тут:  amicaledunid.org/presentation/#etablissements,
Спец�альний ресурсний сайт : jenesuispasavendre.org

Іль-де-Франс, 
Марсель, Тулуза, 
Ренн, Монпельє, 
Л�он

Париж (служба 
нац�онального 
р�вня)

Париж (служба 
нац�онального 
р�вня)

Будь-який тип 
експлуатац�ї

Безкоштовна та анон�мна нац�ональна гаряча л�н�я допомоги 
д�тям, що знаходяться в небезпец� (працює ц�лодобово, без 
вих�дних, п�дтримка 185 мов), онлайн-чат на allo119.gouv.fr.

70, rue Douy Delcupe, 93100 Montreuil (Монтрей)
01 41 58 14 65 ; contact@horslarue.org 
www.horslarue.org 
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