
Графік роботи 

бібліотеки: 

Ми працюємо для Вас 

щодня крім неділі 

- З понеділка по 

п’ятницю з 9.00 до 

17.00 без перерви 

- Субота з 9.00 до 

16.00, перерва з 

12.00 до 13.00 

 

Якщо ви маєте бажання 

провести свій вільний час 

недарма, переступайте наш 

поріг і наповнюйте себе 

мудрістю. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Бібліотека – гарант 

Вашого успіху, Ваш 

інформаційний 

партнер. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Сватівська Центральна районна 

бібліотека ім. Полякова 

вул. Леніна, 20 місто Сватове  

Луганська область 92600 

Тел: (факс) 32749 – директор 

33458 – відділ обслуговування. 

ел. пошта: svt_bibl@rambler.ru  

сайт: http://knigosvit.narod.ru 

Сватівська центральна районна 

бібліотека ім.Полякова 
 

 

 

 

 

 

 

(як не стати жертвою  

«торгівлі людьми») 

Пам’ятка 

 

 

Сватове, 2011 

 

mailto:svt_bibl@rambler.ru
http://knigosvit.narod.ru/


Правила безпечної поведінки: 

 

 Мою адресу, номер телефону й імена батьків 

я знаю напам'ять. А ще я знаю номери телефонів 

служб допомоги: 101 - пожежна, 102 -міліція, 103 - 

швидка допомога 

 Я завжди спілкуюся зі своїми родичами. 

Коли мені необхідно відлучитися, я скажу, куди йду 

та коли збираюся повернутися. У випадку запізнення 

я зателефоную. 

 Якщо мені необхідно кудись піти, я піду не 

один/одна, а з товаришем/кою. У такому випадку ми 

зможемо допомогти один/одна одному/одній не 

потрапити у біду. 

 Я нікуди не йду з незнайомими людьми та 

нічого у них не беру. 

 Я ніколи не сідаю в автомобіль до 

незнайомих людей. 

 Я нікому не дозволяю доторкатися до мене. 

Якщо ж хтось спробує це зробити, я голосно та 

твердо скажу: «Ні!» та покличу на допомогу; 

 Якщо зі мною трапиться щось недобре, я 

негайно розкажу тим людям, яким я довіряю, хто 

піклується про мене та хоче, щоб я був/була в 

безпеці. 

 Якщо у мене є питання, я зателефоную на 

Національну «гарячу лінію» - 0 800 500 22 50 або 

звернуся по Інтернету -www.lastrada.kiev.ua. 

 Я завжди буду слідувати цим правилам. Я 

хочу бути щасливим\щасливою та 

здоровим\здоровою! Я на це заслуговую! 

Якщо ви збираєтесь за кордон 

 
Нікому не довіряйте свій паспорт 

(документи, котрі підтверджують Вашу особу 

завжди повинні знаходитися тільки при Вас). 

Зробіть декілька ксерокопій закордонного 

паспорту та візьміть їх із собою, одну копію не 

забудьте залишити вдома родичам або знай-

омим, яким довіряєте найбільше. 

Важливо залишити вдома детальну інформа-

цію про місце перебування за кордоном, а також 

інформацію про Вашого знайомого, що 

запрошує Вас, а саме: його адресу, номер 

телефону, Вашу спільну фотографію, 

ксерокопію його паспорта. 

Домовтеся з родичами про те, як підтримува-

тимете зв'язок. Перед поїздкою за кордон 

домовтеся 

про умовне слово, котре буде означати, що 

необхідна допомога (наприклад, уночі можна 

сказати: «Доброго ранку!»). 

Дізнайтеся номери телефонів Посольства та 

Консульства України за кордоном. У випадку 

складної ситуації або загрози життю, необхідно 

звернутися за допомогою до представництва 

своєї країни. 

Візьміть із собою також телефони 

неурядових організацій, які надають допомогу 

(тимчасове проживання, юридичні консультації, 

харчування та речі першої необхідності) людям, 

які опинилися у скрутній ситуації. 

По прибутті в країну радимо Вам 

зателефонувати до Посольства України та 

зареєструватися. 

У випадку насильства або порушення прав 

телефонуйте на «гарячу лінію» з попередження 

торгівлі людьми Центру «Ла Страда-Україна». 

 
 

Ресурси Інтернет 

 

Міжнародний жіночий правозахисний 

центр “Ла Страда-Україна” http://la-

strada.org.ua/ 

 

З усіх питань, що Вас цікавлять, 

звертайтеся: 

Україна, 

03113, Київ - 113, а/с 26 

Тел./факс: +380 44 205 36 95 

E-mail: info@la-strada.org.ua. 

 

ВикипедиЯ: http:// 

ru.wikipedia.org/wiki/Торговля_людьми 

 

Предотвращение торговли людьми: 

http://www.no2slavery.ru/ 

 

Глобальная инициатива по борьбе с 

торговлей людьми:  

http://www.ungift.org/knowledgehub/ 

 

Официальный сайт Организации 

объединѐнных наций: 

http://www.un.org/ru/ 
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