
PREKYBĄ 
ŽMONĖMIS

PADĖK SUSTABDYTI 

SAVO BENDRUOMENĖJE

LEGAL AID SOCIETY

TEISINĖS PAGALBOS BENDRUOMENĖ1-888-3737-888

Jei tau ar tavo pažįstamam 
reikia pagalbos, skambink 
Nacionaliniam prekybos 

žmonėmis aukų pagalbos 

Konfidencialu
Pasiekiama 24/7
Nemokama linija

Klausk. Gauk pagalbą. Anonimiškai 
pranešk prekybos žmonėmis atvejį. 

Teikiamos vertėjų paslaugos.

www.traffickingresourcecenter.org

NEMOKAMA 
SAUGU • PATIKIMA

Prekeiviai žmonėmis 
pasitelkia jėgą, apgaulę 
arba prievartą tam, kad 
auka sutiktų dirbti arba 

teikti seksualines paslaugas. 
Nacionalinis prekybos 

žmonėmis aukų pagalbos 
centras padėjo užtikrinti 

saugumą ir suteikti pagalbą 
tūkstančiams prekybos 

žmonėmis aukų.  

1-888-3737-888

www.traffickingresourcecenter.org



• Ar esi skolingas savo darbdaviui 
arba asmeniui, kuris tave įdarbino?

• Ar darbas, kurį atlieki, skiriasi nuo 
to, kuris tau buvo pažadėtas?

Atpažink sekso vergiją

• Ar jautiesi tarsi įkliuvusi į spąstus 
ir bijai išeiti iš tam tikro darbo?

• Ar kada nors buvai priversta teikti 
seksualines paslaugas mainais 
už pinigus ar paslaugą?

• Ar buvai įviliota į prostituciją gal-
vodama, kad teks užsiimti visai 
kita veikla?

• Ar tau mažaiu nei 18 metų ir 
kažkas tave verčia teikti seksual-
ines paslaugas?

• Ar esi kam nors skolinga ir 
niekaip negali išsimokėti skolos?

• Ar kas nors tau grasino, kad 
nukentėsi tu arba tavo šeima ar 
draugai tuo atveju, jei atsisakysi 

KLAUSIMAI, KURIE PADEDA IDEN-
TIFIKUOTI PREKYBOS ŽMONĖMIS 

AUKAS

1-888-3737-888

FREE•SAFE•SECURE

www.traffickingresourcecenter.org 

Atpažink prekybą žmonėmis 
priverstiniam darbui

teikti seksualines paslaugas?
• Ar kas nors naudoja prieš tave 

fizinę ar seksualinę prievartą?
• Ar kas nors tave fotografavo 

norėdamas paviešinti tavo sek-
sualnio pobūdžio nuotraukas  
internete?

• Ar kas nors savo dispozicijoje 
laiko visus ar dalį pinigų, kuriuos 
tu uždirbi?

• Ar kas nors pas save laiko tavo 
pasą ar tapatybės kortelę?

• Ar tau mokama mažiau nei buvo 
žadėta?

• Ar kas nors tau grasino, kad 
nukentėsi tu, tavo šeima ar ko-
legos, jei pasiskųsi ar bandysi išeiti 
iš darbo?

• Ar kažkas darbo vietoje tavo 
atžvilgiu naudoja žodinę ar fizinę 
prievartą?

• Ar kas nors pas save laiko tavo 
pasą ar tapatybės kortelę?

• Ar gali, jei norėtum, išeiti iš savo 
esamo darbo?

• Ar darbo vietoje tau leidžiama turėti 
adekvačias pertraukas pavalgyti, 
atsigerti ir kita?


