Możesz być narażony/a na ryzyko wykorzystywania.
Czy potrafisz rozpoznać znaki ostrzegawcze?
• Czy zaczepiali Cię nieznajomi oferujący
jedzenie, alkohol, narkotyki i/lub schronienie?
• Czy składano Ci ofertę pracy, która brzmiała
zbyt dobrze, aby była prawdziwa?
• Czy pracujesz lub czy oferowano Ci
pracę za niskim wynagrodzeniem lub bez
wynagrodzenia?
• Czy ktoś zabrał Twoje rzeczy osobiste lub
dokumenty?
• Czy jesteś zmuszany/a do angażowania się
w działania przestępcze lub czynności o
charakterze seksualnym?  
• Czy zauważyłeś/aś, że ludzie nagle znikają z
ulicy?
Zadzwoń na linię pomocy Modern Slavery
Helpline dostępną przez 24 godziny na
dobę i 7 dni w tygodniu pod numerem
08000 121 700, jeśli masz obawy
dotyczące wykorzystywania.

Ze współczesnym niewolnictwem mamy do czynienia w sytuacji, gdy odbierana jest czyjaś
wolność celem wyzyskiwania lub wykorzystywania tej osoby. Na przykład: eksploatacja
seksualna, wyzyskiwanie w pracy, przymusowa służba domowa lub wykorzystywanie
do działalności przestępczej.
Fakty:
• Wyzyskiwacze często próbują rekrutować ludzi w ośrodkach dziennych, noclegowniach lub
podczas akcji związanych z wydawaniem darmowych posiłków.
• Wyzyskiwacze obiecują alkohol, narkotyki, zakwaterowanie i pracę za gotówkę, co zazwyczaj
okazuje się nieprawdą. Następnie wykorzystują różne sposoby, aby uniemożliwić ofiarom ucieczkę
lub skontaktowanie się z policją.
• Jesteś narażony/a na większe ryzyko, jeśli ktoś oferuje Ci pracę w myjni ręcznej, gospodarstwie
rolnym, fabryce i/lub na budowie.
• Jeśli jesteś zmuszany/a do angażowania się w działania przestępcze lub czynności o charakterze
seksualnym, jest to również wykorzystywanie.
Podejrzewasz, że możesz być wykorzystywany/a?
• Porozmawiaj z głównym pracownikiem/pracownikiem socjalnym lub z osobą pracującą w
uznanej/zarejestrowanej organizacji dobroczynnej.
• Zadzwoń na policję pod numer 101 (poproś o połączenie z działem współczesnego
niewolnictwa) lub złóż anonimowe zgłoszenie do Crimestoppers pod numerem 0800 555 111.
• Jeśli wolisz, zgłoś swój problem do niezależnej i poufnej linii pomocy Modern Slavery Helpline,
prowadzonej 24 godziny na dobę przez organizację dobroczynną i dostępnej pod numerem
08000 121 700. Linia pomocy jest dostępna w ponad 200 językach.
• Dzwoń zawsze pod numer 999, jeśli Ty lub znana Ci osoba jest bezpośrednio zagrożona.
Wiedz, jak rozpoznać znaki ostrzegawcze. Po czym poznać wyzyskiwacza:
• Osoba, którą ciągle widzisz w pobliżu ośrodków dziennych/noclegowni z furgonetką i/lub dużym
samochodem.
• Osoba, której nie widziałeś/aś przedtem na ulicach i która nie chce rozmawiać z pracownikami
socjalnymi/wolontariuszami.
• Osoba, która oprócz smartfona nie posiada przy sobie innych rzeczy.
• Nieznajome osoby, które rozmawiają z ludźmi w pobliżu ośrodków dziennych/noclegowni, a
następnie kierują je do furgonetki lub samochodu.
• Osoba oferująca Ci pracę lub inne rzeczy, która informuje Cię, że przyjedzie po Ciebie w inne
miejsce, znajdujące się z dala od tego, w którym przebywasz obecnie.
Podejrzewasz, że zauważyłeś/aś wyzyskiwacza?
• NIGDY nie podchodź do takiej osoby, ani nie zaczynaj z nią rozmowy.
• Zapisz numer rejestracyjny samochodu/furgonetki i informacje dotyczące wyglądu tej osoby.
• Porozmawiaj z głównym pracownikiem/pracownikiem socjalnym lub z osobą pracującą w uznanej/
zarejestrowanej organizacji dobroczynnej.
• Zadzwoń na policję pod numer 101 (poproś o połączenie z działem współczesnego niewolnictwa)
lub w nagłych wypadkach zadzwoń pod numer 999.
Jeśli podejrzewasz, że Tobą lub kimś innym interesują się wyzyskiwacze, zgłoś swoje
obawy, by zapobiec czyjemuś wyzyskowi lub wykorzystaniu.

