
V POWIATOWA KAMPANIA 

PRZECIWDZIAŁANIA HANDLOWI 

LUDŹMI „BLUE HEART”



Zespół Szkół w Sędziszowie br. włączył się w  Kampanię BLUE HEART „błękitne serce”, przeprowadzając prelekcje                  
i  propagując ulotki informacyjne na temat „Przeciwdziałaniu handlowi ludźmi”.
To akcja nagłaśniająca bardzo ważny problem, a mianowicie problem handlu ludźmi. Handel ludźmi uznawany jest za 
współczesną formę niewolnictwa, a ofiarami tego procederu są najczęściej osoby znajdujące się w trudnej sytuacji 
materialnej, bezrobotni, poszukujący pracy, zwłaszcza ludzie młodzi – szczególnie za granicami kraju. Zasadniczym celem 
kampanii jest ograniczenie liczby ofiar handlu ludźmi, poprzez uświadomienie społeczeństwa zarówno o istnieniu samego 
zjawiska, jego przejawach, skutkach, ale również poprzez podejmowanie działań prewencyjnych i zaradczych oraz 
wskazanie jak się przed nim bronić, a także poprzez motywowanie do aktywności w udzielaniu pomocy osobom 
pokrzywdzonym, by nie pozostawać obojętnym na ludzką krzywdę.

Handel ludźmi jest przestępstwem przeciwko wolności, rażąco naruszającym godność i prawa człowieka. Jednocześnie, ze 
względu na bardzo złożony charakter, jest to czyn niezmiernie trudny do wykrycia i udowodnienia. Współczesne 
niewolnictwo może przybierać formę wykorzystania seksualnego, pracy przymusowej, handlu organami, nielegalnej 
adopcji, zmuszania do żebractwa lub przymusowego małżeństwa. Nowym przejawem tego procederu jest wykorzystanie 
ludzi do wyłudzania świadczeń socjalnych i zasiłków. Dominującą formą wykorzystania ofiar handlu ludźmi jest przemoc 
seksualna oraz praca przymusowa. Polskie ofiary wykorzystywane są głównie w krajach Europy Zachodniej – w Wielkiej 
Brytanii, Irlandii, Holandii i Niemczech.

Działania uświadamiające powinny być kierowane zarówno do ogółu społeczeństwa jak i konkretnych grup odbiorców       
z tzw. grup podwyższonego ryzyka, głównie ludzi młodych, którzy obecnie stanowią grupę największego ryzyka. Pomóc   
w tym ma Europejski Dzień Walki z Handlem Ludźmi organizowany i obchodzony corocznie 18 października począwszy 
od 2006 r. pod auspicjami Unii Europejskiej.



W Komendzie Głównej Policji funkcjonuje skrzynka e-mailowa i infolinia, dzięki którym każdy, kto ma informacje 
o przypadkach handlu ludźmi, jak i pedofilii czy pornografii dziecięcej, może skontaktować się z policjantami.
Dzwoniąc pod numer +48 664 974 934 lub pisząc na adres handelludzmibsk@policja.gov.pl., można zapobiec ludzkim 
tragediom.

Przydatne adresy, telefony, linki.

– Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne dla Ofiar Handlu Ludźmi (KCIK): tel. 22 628 01 20,
605 687 750 email: info@kcik.pl , www.kcik.pl, www.handelludzmi.eu
– POLICJA Wydział do Walki z Handlem Ludźmi Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji: tel. 664 974 934, 
tel. alarmowy: 112, email:handelludzmibsk@policja.gov.pl
– La Strada – Fundacja przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu:
tel. +48 22 / 628 99 99, 605 687 750 strada@strada.org.pl , www.strada.org.pl
– Centralny Zespół do Walki z Handlem Ludźmi w Komendzie Głównej Policji:
tel. +48 22 601 20 53, 601 48 33, 601 29 12, www.policja.pl
– Zarząd Operacyjno-Śledczy Komendy Głównej Straży Granicznej: tel. 603 411 312, www.strazgraniczna.pl
– Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych: linia wsparcia czynna przez całą dobę: tel. 801 247 070, tel. 
zaufania: +48 22 654 70 70, email: itaka@itaka.org.pl www.itaka.org.pl
– Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę ( dawna Fundacja Dzieci Niczyje ): 03-932 Warszawa, ul. Katowicka 31,
tel. +48 22 616 02 68, fax 22 266 85 30, email: fdn@fdn.pl dziecicudzoziemskie@fdn.pl, ofiaryhandlu@fdn.pl , www.fdn.pl
– Stowarzyszenie PoMOC dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej, Katowice:
tel. 32 255 38 69; tel. kom. 511 801 161, www.po-moc.pl, pomoc@po-moc.pl
– Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM) Warszawa, tel. 22 538 91 03
– Wydział do Spraw Europejskiej Sieci Migracyjnej i Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi w Departamencie Analiz 
i polityki Migracyjnej MSWiA, tel. 22 6011520, e-mail: zespol.handel@mswia.gov.pl
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Na poziomie lokalnym podstawowe informacje uzyskasz:

– na Komendzie Powiatowej Policji w Jędrzejowie, przy ul. 11 Listopada 78, tel. 41 3860205, fax 41 3860203, 
email: jedrzejow@ki.policja.gov.pl

– w ośrodku pomocy społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania

– w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie, przy ul. Okrzei 49B, email: pcprjedrzejow@wp.pl 
tel./fax 41 3863600 pn. 7:30–15:30, wt.-czw. 7:30–15:30, pt. 7:30–14:30.

– w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jędrzejowie, przy ul. Okrzei 49B, tel. 41 3802374, 3865492, fax: 41 3863893, 
email: kije@praca.gov.pl od pon. do piątku w godz. od 7:15 – 15:15; infolinia 19524, w tym dla poł. zagran. +48 22 19524

– w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach,
przy Al. IX Wieków Kielc 3, tel. 41 342 14 57, email: bzfe36@kielce.uw.gov.pl

– w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Kielcach 41 368 18 67; 41 368 18 74;

-Telefon zaufania dla Osób w Kryzysie – 195 25
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Pamiętaj !!!

Zawsze przygotuj się do wyjazdu!

Nigdy nie wyjeżdżaj w ciemno, nie korzystaj z okazji!

Nigdy nie decyduj się na wyjazd, gdy nie masz czasu na przemyślenie decyzji.

Bądź nieufna/y gdy oferta jest zbyt kusząca – wysokie zarobki, niepotrzebne żadne kwalifikacje                    
i znajomość języka, wyjazd jest natychmiastowy, o nic się nie musisz martwić, ani załatwiać żadnych 

dokumentów, formalności.

Ofiarą handlu ludźmi może stać się każdy.
Wykształcenie czy pochodzenie ofiary nie grają tu roli.



KOMIKS – do poczytania

http://pcpr.jedrzejow.pl/wp-content/uploads/2020/10/Komiks-Nie-jeste%C5%9B-na-sprzeda%C5%BC.pdf

