
ДІЯЛЬНІСТЬ БЕЗКОШТОВНОЇ
ГАРЯЧОЇ ЛІНІЇ (NUMERO VERDE)
ДОПОМОГИ ЖЕРТВАМ ТОРГІВЛІ

ЛЮДЬМИ ТА/АБО ЕКСПЛУАТАЦІЇ:
• приймає звернення про допомогу та/або
відповідні повідомлення на всій національній
території;
• визначає відповідність телефонних
звернень;
• інформує про чинне законодавство з питань
імміграції та торгівлі людьми, а також як
позбутися умов примусу та експлуатації;
•  спрямовує звернення за належністю до
місцевих координаторів Системи протидії
торгівлі людьми (Progetti Antitratta), які
здійснюють програми виявлення, допомоги
та соціальної інтеграції згідно з
територіальним розподілом;
• надає консультації державним установам,
громадським і приватним організаціям
соціальної сфери, що контактують з
потенційними жертвами торгівлі людьми та/
або експлуатації;
• сприяє учасникам Національної мережі
протидії торгівлі людьми (Progetti Antitratta) у
визначенні приймаючих структур для
опікуваних;
• поширює інформацію про Гарячу лінію
задля підвищення обізнаності щодо торгівлі
людьми, у тому числі з використанням
основних соціальних мереж;
• управляє багатомовним Інтернет-сайтом
www.osservatoriointerventitratta.it і
Національною базою даних SIRIT;
• підтримує і зміцнює Національну мережу,
організує з цією метою зустрічі та інші заходи
з обговорення та обміну досвідом, навчання і
підвищення кваліфікації.

“Торг івля  людьми є  порушенням
прав  людини та  посяганням на

людську  г ідн ість  і  недоторканність
особи”

 
Конвенція  Ради  Європи про заходи щодо

протиді ї  торг івл і  людьми 

ДЗВІНОК НА НОМЕР МОБІЛЬНОГО
ТЕЛЕФОНУ ЗГІДНО З УМОВАМИ ТАРИФУ 

www.osservatoriointerventitratta.it

Номер
телефону

www.facebook.com/NVAntitratta/

@antitratta

numeroverde@numeroverdeantitratta.org

ilnumeroverde

numero verde antitratta Гаряча лінія протидії торгівлі людьми 

Безкоштовна - Анонімна - Цілодобова

http://www.osservatoriointerventitratta.it/


Гаряча лінія (Numero Verde) допомоги жертвам
торгівлі людьми та експлуатації є службою,
утвореною Департаментом рівних можливостей
Президії Ради Міністрів Італійської Республіки.

“Торгівлею людьми” вважається переміщення особи
з застосуванням примусу або обману в місце
відмінне від звичайного місця проживання з метою
сексуальної чи трудової експлуатації, незаконної
діяльності, жебракування, примусового шлюбу
або торгівлі органами. 

Жертви торгівлі людьми та/або експлуатації можуть
долучатися до Єдиної програми виявлення, допомоги
та соціальної інтеграції, яка в Італії фінансується на
національному рівні Департаментом рівних 
можливостей - Президією Ради Міністрів. 
Кожний територіальний координатор (Progetto
Antitratta) - державна інституція, громадська чи
приватна організація соціальної сфери - має мережу
виконавчих структур, що здійснюють: 

• заходи першого контакту з групами ризику і
потенційними жертвами експлуатації та/або
торгівлі людьми з метою їх виявлення й
захисту здоров’я;

• мІжвідомчі ініціативи з ідентифікації статусу
жертви торгівлі людьми та/або експлуатації,
також в рамках Територіальних комісій з
визнання міжнародного захисту;

Гаряча лінія діє з 2000 року і наразі керується
Регіоном Венето. 

Діяльність служби спрямована, насамперед, на
допомогу постраждалим від торгівлі людьми та
усіляких форм експлуатації, а також сприяння:

• негайний захист і першочергове сприяння
жертвам торгівлі людьми та/або експлуатації, у
тому числі терміновий прийом, медичну
допомогу та юридичну підтримку відповідно
до статті 13 Закону 228/2003;

• сприяння отриманню Посвідки на
проживання (Permesso di Soggiorno) згідно зі
статтею 18 Законодавчого декрету 286/98;

• заходи, спрямовані на заохочення соціальної
і професійної інтеграції та житлової автономії
опікуваних. 

державним установам;

громадським і приватним організаціям;

правоохоронним органам;

приватним особам.

ВІДСКАНУЙТЕ ДЛЯ
ПЕРЕКЛАДУ 

Оперативний підрозділ Гарячої лінії протидії
торгівлі людьми складається з
багатопрофільних операторів і працює у
режимі 7 днів на тиждень і 24 години на
добу, забезпечує взаємодію з постраждалими
від торгівлі людьми та експлуатації на
основних іноземних мовах і надає відповідну
інформацію всім, хто звертається на Гарячу
лінію. 

Командою досвідчених професіоналів Гарячої
лінії гарантується прийом звернень, у тому
числі такими іноземними мовами: 

албанська

англійська 

арабська

бенгальська

білоруська

болгарська

іспанська 

китайська

молдовська 

нігерійська 

португальська 

російська

румунська

сербохорватська

українська

урду

французька
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