Preventívne materiály IOM
Úrad Medzinárodnej organizácie pre migráciu v Slovenskej republike
ponúka vzdelávacie materiály vhodné pre preventívnu prácu s mladými
ľuďmi s cieľom znižovať riziká obchodovania s ľuďmi.

PREVENCIA OBCHODOVANIA S
ĽUĎMI
TRÉNINGOVÝ MANUÁL

Tréningový manuál je praktickou pomôckou pre
prípravu vzdelávacích aktivít o rizikách obchodovania
s ľuďmi a princípoch bezpečného cestovania. Obsahuje prehľad o problematike obchodovania s ľuďmi
a konkrétne skupinové aktivity, ktoré sa dajú použiť
pri práci s mládežou.
OTVORIŤ PDF VERZIU

SAFE TRAVEL & WORK ABROAD
MOBILNÁ APLIKÁCIA

Mobilná aplikácia SAFE je určená najmä pre mladých
ľudí, ktorých formou interaktívnej hry upozorňuje na
riziká obchodovania s ľuďmi. Užívateľ si môže v hre
vybrať medzi štyrmi postavami a svojimi rozhodnutiami ovplyvniť vývoj príbehu. Aplikácia obsahuje tiež
znaky obchodovania s ľuďmi, tipy na bezpečné cestovanie do zahraničia, praktické informácie o sprostredkovaní práce či pracovnej dohode a užitočné kontakty
v prípade núdze.
Mobilná aplikácia je voľne dostupná v Google Play
a App Store (pre operačné systémy Android a iOS)
a na webovej stránke www.safe.iom.sk v piatich
jazykových verziách:

Stručný manuál k aplikácii je určený pre odborníkov
a ponúka návrh dvoch aktivít, ktoré môžu využiť vo
vzdelávaní mladých o obchodovaní s ľuďmi.
OTVORIŤ PDF VERZIU MANUÁLU

0800 800 818
FILM

Dokumentárny film 0800 800 818 (2011) predstavuje
reálne príbehy ľudí, ktorí sa stali obeťami obchodovania s ľuďmi. Film zviditeľňuje problém obchodovania s
ľuďmi za účelom nútenej práce a núteného žobrania.
Poodhaľuje taktiky obchodníkov s ľuďmi a ich metódy
manipulácie s potenciálnymi obeťami, a objasňuje čo
robiť, ak sa človek stane obeťou obchodu s ľuďmi.
Prostredníctvom fiktívnej agentúry ukazuje, aké jednoduché je nechať sa podviesť obchodníkmi s ľuďmi.
POZRIEŤ NA YOUTUBE

BEZPEČNÉ CESTOVANIE
WEBSTRÁNKA

Webová stránka www.bezpecnecestovanie.iom.sk je
vhodným zdrojom informácií pre všetkých, ktorí cestujú alebo chcú pracovať v zahraničí. Upozorňuje na
riziko obchodovania s ľuďmi a radí, ako sa mu vyhnúť
a čo robiť v krízovej situácii. Okrem toho informuje
o aktuálnom dianí v tejto oblasti a ponúka možnosť
priamo sa skontaktovať s pracovníkmi IOM cez kontaktný formulár, email alebo telefón.
OTVORIŤ WEBSTRÁNKU

AKO SA NESTRATIŤ VO SVETE
BROŽÚRA

Prevenčná brožúra je určená pre ľudí, ktorí plánujú vycestovať do zahraničia za prácou. Poskytuje
základné informácie o obchodovaní s ľuďmi,
užitočné rady pred cestou a počas pobytu v zahraničí
a tiež dôležité kontakty na pomáhajúce organizácie
a veľvyslanectvá.
OTVORIŤ PDF VERZIU
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