Zasad bezpieczeństwa
Dla uciekających przed wojną na Ukrainie
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Trzymajcie się dwójkami, trójkami, nie wsiadajcie
do samochodów pojedynczo.
Poproś osobę, która oferuje Ci pomoc (transport,
mieszkanie, pracę) o pokazanie dokumentu
tożsamości.
Zapytaj na jakich warunkach oferowana jest pomoc.
Zapisuj numery telefonów osób, które Ci pomagają,
mogą się przydać.
W sytuacjach wątpliwych i podejrzanych zwróć się
do Policji i Straży Granicznej. W razie poważnych
problemów zadzwoń do Fundacji La Strada
+48 605 687 750.

La Strada Fundacja przeciwko handlowi ludźmi i niewolnictwu.

Правил безпеки

Для тих, хто втікає від війни в Україні
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Тримайтеся по дві - три особи, не сідайте
до авто одні.
Попросіть людину, яка пропонує Вам допомогу
(транспорт, житло, робота), показати документ,
що посвідчує її особу.
Запитайте, на яких умовах надається допомога.
Записуйте номери телефонів людей, які Вам
допомагають.
У сумнівних і підозрілих ситуаціях звертайтеся до
Поліції та Прикордонної Служби. У разі серйозних
проблем телефонуйте до Фонду La Strada за
номером +48 605 687 750

Ла Страда Фонд протидії торгівлі людьми та рабства.

Правил безопасности
Для тех, кто бежит от войны в Украине
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Держитесь по два-три человека, не садитесь
в машины по одному.
Попросите человека, который предлагает Вам
помощь (транспорт, жилье, работу), показать
документ, удостоверяющий его личность.
Спросите, на каких условиях предлагается помощь.
Записывайте номера телефонов людей,
которые Вам помогают.
В сомнительных и подозрительных ситуациях
обращайтесь в Полицию и Пограничную Службу.
В случае серьезных проблем звоните в Фонд
La Strada по телефону +48 605 687 750

Ла Страда Фонд против торговли людьми и рабства.

Safety rules

For those fleeing the war in Ukraine
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Keep in small groups ( like two and three passangers),
don’t onboard private cars individually.
Ask the person who is offering you help (like transport,
housing, work) to show you an his/ her identity
document.
Ask on what conditions the assistance is offered.
Write down the phone numbers of people who is
helping you.
In doubtful and suspicious situations, contact the Police
and Border Guard. In case of serious problems, call the
La Strada Foundation on +48 605 687 750

La Strada Foundation against human trafficking and slavery.

Zasad bezpieczeństwa
Dla uciekających przed wojną na Ukrainie

!

Trzymajcie się dwójkami, trójkami, nie wsiadajcie
do samochodów pojedynczo.
Poproś osobę, która oferuje Ci pomoc (transport,
mieszkanie, pracę) o pokazanie dokumentu
tożsamości.
Zapytaj na jakich warunkach oferowana jest pomoc.
Zapisuj numery telefonów osób, które Ci pomagają,
mogą się przydać.
W sytuacjach wątpliwych i podejrzanych zwróć się
do Policji i Straży Granicznej. W razie poważnych
problemów zadzwoń do Fundacji La Strada
+48 605 687 750.

La Strada Fundacja przeciwko handlowi ludźmi i niewolnictwu.

Правил безпеки

Для тих, хто втікає від війни в Україні

!

Тримайтеся по дві - три особи, не сідайте
до авто одні.
Попросіть людину, яка пропонує Вам допомогу
(транспорт, житло, робота), показати документ,
що посвідчує її особу.
Запитайте, на яких умовах надається допомога.
Записуйте номери телефонів людей, які Вам
допомагають.
У сумнівних і підозрілих ситуаціях звертайтеся
до Поліції та Прикордонної Служби. У разі
серйозних проблем телефонуйте до Фонду La
Strada за номером +48 605 687 750

Ла Страда Фонд протидії торгівлі людьми та рабства.

Правил безопасности
Для тех, кто бежит от войны в Украине

!

Держитесь по два-три человека, не садитесь
в машины по одному.
Попросите человека, который предлагает Вам
помощь (транспорт, жилье, работу), показать
документ, удостоверяющий его личность.
Спросите, на каких условиях предлагается
помощь.
Записывайте номера телефонов людей,
которые Вам помогают.
В сомнительных и подозрительных ситуациях
обращайтесь в Полицию и Пограничную Службу.
В случае серьезных проблем звоните в Фонд
La Strada по телефону +48 605 687 750

Ла Страда Фонд против торговли людьми и рабства.

Safety rules

For those fleeing the war in Ukraine

!

Keep in small groups ( like two and three passangers), don’t onboard private cars individually.
Ask the person who is offering you help (like transport, housing, work) to show you an his/ her identity
document.
Ask on what conditions the assistance is offered.
Write down the phone numbers of people who is
helping you.
In doubtful and suspicious situations, contact the Police
and Border Guard. In case of serious problems, call
the La Strada Foundation on +48 605 687 750

La Strada Foundation against human trafficking and slavery.

