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ROZMAWIALI NA TEMAT HANDLU LUDŹMI Z MATURZYSTAMI
Dzielnicowa i policjantka z zespołu ds. Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii, spotkały się z
uczniami klas maturalnych z Zespołu Szkół w Sokółce, aby porozmawiać o zjawisku handlu ludźmi
oraz sposobach przeciwdziałania temu procederowi.
W czwartek funkcjonariuszka z Komendy Powiatowej Policji w Sokółce zajmujące się proﬁlaktyką społeczną wspólnie z
dzielnicową w ramach przeciwdziałaniu zjawisku jakim jest handel ludźmi, spotkały się z uczniami ostatnich klas Zespołu
Szkół w Sokółce. Głównym celem zajęć było uświadomienie młodzieży, że takie zjawisko jak handel ludźmi wciąż istnieje i
może dotyczyć każdego z nas. Mundurowi przekazali słuchaczom jak należy zaplanować wyjazd za granicę żeby nie stać się
oﬁarą tego procederu. Uświadomili, że należy zawsze sprawdzić rzetelność pracodawcy, a w szczególności starać się unikać
przypadkowych propozycji pracy wychodzących od całkiem obcych osób lub ﬁrm. Uczniowie dowiedzieli się również o
sposobach właściwego przygotowania się do takiego wyjazdu i miejscach, w których w razie potrzeby zostanie udzielona
pomoc. Spotkania dotyczące tematu handlu ludźmi są realizowane przez sokólskich funkcjonariuszy od wielu lat, szczególnie
przed sezonem wakacyjnym, kiedy młodzi ludzie mogą szukać dorywczej pracy poza granicami kraju. Uczniowie usłyszeli
również o procedurze doboru do służby w Policji w związku z trwającym aktualnie naborem.
Pamiętaj, że zanim wyjedziesz za granicę przede wszystkim warto:
- sprawdzić, czy praca jest legalna, czy istnieje pracodawca i czy pośrednik jest godny zaufania,
– sprawdzić jakie są możliwości uzyskania pomocy w miejscu docelowym, i gdzie znajdują się konsulaty lub inne polskie
placówki,
– ustalić adresy bliskich i dalszych znajomych mieszkających w tym kraju. Zebrać adresy i uprzedzić ich o swoim przyjeździe,
– podać bliskim dane kontaktowe osób, z którymi wyjeżdżasz i będziesz pracować, dane pracodawcy oraz adres, pod którym
będziesz przebywać,
– bezpośrednio po przybyciu na miejsce skontaktować się z bliskimi i przekazać informację o swojej sytuacji. Zawsze
informować o zmianie pracy lub miejscu zamieszkania,
– umówić się, jak często będziesz z nimi kontaktować. Ustalić hasło, którym posłużycie się w sytuacji zagrożenia,
– zabrać z sobą telefon komórkowy ze zdjętym simlockiem, aby móc używać miejscowej karty,
– wydrukować mapę miasta lub regionu, do którego się wybierasz,
- zabrać ze sobą słownik i rozmówki,
– przygotować odpowiednią sumę pieniędzy na powrót do domu lub przetrwanie w czasie poszukiwania innej pracy,
* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub ﬁlmy proszę powoływać się na źródło informacji
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