
 

 

 
 

За безпечну поїздку з України в безпечне місце 
 
Жінки та діти, які залишають Україну, піддаються ризику торгівлі людьми чи 

інших форм насильства та експлуатації. 
 

Майте на увазі, що «допомога людям» може мати злочинні наміри. Ця 
інформація може допомогти вам зберегти вашу безпеку. 
 

Посвідчення особи/паспорт та інші важливі документи: Ніколи не 
передавайте будь-який документ, що посвідчує особу (наприклад, паспорти 

вас і ваших дітей), окрім охоронця на кордоні. Сфотографуйте його на 
телефон і надішліть поштою людям, яким ви довіряєте, і на вашу власну 
поштову адресу, щоб ви могли взятися за руку на випадок, якщо ваші 

паперові документи загубляться. Тому: тримайте будь-який документ, що 
посвідчує особу, близько до тіла (наприклад, бюстгальтер). 

 
У поїздці: багато людей пропонують поїздку до Німеччини. Не всі часто мають 
хороші амбіції. Ви можете підвищити свою безпеку, сфотографувавши 

транспортний засіб (включаючи номерний знак або інші ідентифікаційні 
знаки) і водійські права. Повідомте своїх друзів або родичів про свою 

подорож і етапи. Не входьте в автомобіль чи автобус людей, які не 
дозволяють вам фотографувати. Скиньте, якщо ви відчуваєте, що щось не 
так або підозріло. 

 
Гроші та картки: будь-які гроші чи кредитні картки тримайте близько до тіла 

або сховайте, наприклад, у взутті, швах одягу. Запам’ятайте номер своєї 
кредитної картки та номер телефону надійного друга, який міг би перевести 
вам гроші в екстреній ситуації. Враховуйте, що ви можете потрапити в 

ситуацію, коли вам доведеться залишити свої речі (валізу, сумку, куртку). 
 

запобігання небезпеці: домовтеся про кодове слово з надійними друзями або 
родичами. Це може допомогти вам поінформувати їх у разі загрози чи 

небезпеки. Прислухайтеся до своїх вібрацій. Якщо ви починаєте відчувати 
себе небезпечно під час подорожі або в останньому житлі, негайно покиньте 
ситуацію. 

 
Гаряча лінія: у разі насильства чи погроз у Німеччині діє жіноча гаряча лінія, 

яка пропонує допомогу різними мовами: 08000 116 016 
 
У Німеччині є сотні жіночих притулків, які пропонують житло жінкам і дітям у 

випадках насильства чоловіків над жінками. 
 

Спеціалізовані консультаційні послуги для жінок на всій території Німеччини 
пропонують психологічну підтримку у випадках насильства або травми. Ви 
можете знайти жіночі притулки в Інтернеті: www.frauenhaus-suche.de 
 

 

www.gesine-intervention.de 

http://www.frauenhaus-suche.de/

