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i Zapobiegania Handlu Dziećmi 
Biuro ds. Polityki i Zapobiegania Handlu Dziećmi 
(Offi ce of Child Traffi cking Prevention and Policy, 
OCTPP) Wydziału ds. Dzieci (ACS) działa na 
rzecz szerzenia świadomości na temat handlu 
ludźmi i pomaga w wytypowaniu usług 
odpowiednich dla osób, które padły ofiarą 
handlu ludźmi lub narażonych na ryzyko młodych 
osób oraz ich rodzin. OCTPP odpowiada na 
zapytania, zapewnia doradztwo i pomoc 
techniczną, opracowuje i oferuje szkolenia, 
prowadzi bazę danych handlu dziećmi (Child 
Trafficking Database, CTDB) i współpracuje 
z partnerami, aby rozwijać polityki i procedury 
dotyczące najlepszych praktyk pracy z osobami, 
które padły ofiarą handlu ludźmi lub narażonymi 
na ryzyko młodymi osobami. OCTPP prowadzi 
również program „Movin’ On”: projekt 
zwalczania tatuaży u dzieci prowadzony 
przez ACS, który zajmuje się kierowaniem do 
lekarzy na konsultacje dotyczące tatuaży dla 
wykorzystywanych i należących do gangów 
młodych osób.

Dla wszystkich:  
• Krajowa infolinia dot. handlu ludźmi pod numerem 
888-373-7888 lub SMS pod numer 233733 

• Infolinia dot. handlu ludźmi NYPD: 646-610-7272

• Jeśli dziecko padnie ofiarą handlu ludźmi, zagi-
nęło, nie wraca do domu lub do programu: należy 
zgłosić zaginięcie dziecka do lokalnych organów 
porządku publicznego i powiadomić Krajowe 
Centrum Zaginionych i Wykorzystywanych Dzie-
ci (National Center for Missing and Exploited 
Children, NCMEC) pod numerem 1-800-THE-LOST 
(800-843-5678) lub skorzystać z cyfrowej infolinii 
ze wskazówkami (Cyber Tipline) na stronie  
www.missingkids.com

• Jeśli osobą podejrzewaną o handel ludźmi jest ro-
dzic lub osoba odpowiedzialna prawnie za dziecko: 
Rejestr Centralny stanu NY ds. molestowania i mal-
tretowania dzieci pod numerem: 1-800-342-3720

• Jeśli masz powody sądzić, że dziecko jest  
molestowane lub zaniedbywane po umieszczeniu 
w placówce opieki z zamieszkaniem, zadzwoń do 
Centrum Sprawiedliwości stanu Nowy Jork pod 
numer 1-855-373-2122

Aby dowiedzieć się więcej, zapraszamy na stronę   
www1.nyc.gov/site/acs/youth/traffickedyouth.page

•  Aby zgłosić zapytanie w sprawie/przypadku handlu dziećmi:  
Child.trafficking@acs.nyc.gov

•  W celu uzyskania informacji na temat zbliżających  
się szkoleń:  
Traffickingtraining@acs.nyc.gov

•  W przypadku spraw dotyczących bazy danych handlu 
dziećmi (CTDB):  
 CTDB@acs.nyc.gov

•  W celu zapytań dot. usuwania tatuaży osób 
wykorzystywanych i należących do gangu:  
 hild.tattoo.removal@acs.nyc.gov

DZIECI NIE 
SĄ NA 

$PRZEDAŻ

KOLOR GRANATOWY
to oficjalny kolor 
świadomości i zapobiegania 
handlu ludźmi. Nosząc 
granatową opaskę, 
pomagamy szerzyć 
świadomość na temat handlu 
ludźmi i wykorzystywania 
seksualnego dzieci.

Zrozum, czym jesti 
handel ludźmi  
i sprawdź, co TY  
możesz 
zrobić

Jeśli pracujesz dla ACS, wydziału ds. opieki 
zastępczej, usług prewencyjnych lub wymiaru 
sprawiedliwości wobec nieletnich, prześlij zgłosze-
nie TAKŻE: 
• Na s krzynkę pocztową ds. handlu dziećmi ACS:  
Child.trafficking@acs.nyc.gov

• Do NYPD, korzystając z formularza OCFS-3922, 
zgodnie z 15-OCFS-ADM-16, w przypadku dziecka 
spełniającego federalną definicję handlu ludźmi  
w celach nierządu. Po wypełnieniu formularza 
prześlij go do NYPD pod numer: 212-694-3149 
lub 212-694-0264 i zadzwoń pod numer  
212-694-3013 do biura wydziału przestępstw, 
czynnego od poniedziałku do piątku, od 10:00 do 
18:00. Po 18:00 lub w weekendy należy dzwonić 
pod numer 646-610-7272

• Do biura ds. pomocy tymczasowej oraz dla osób 
niepełnosprawnych stanu Nowy Jork (NYS Office 
of Temporary and Disability Assistance, OTDA) 
w celu rozpoczęcia procesu potwierdzenia ofiary 
w przypadku dziecka spełniającego federalną 
definicję handlu ludźmi w celach nierządu. 
Należy wysłać faks do Biura skierowań dla ofiar 
handlu ludźmi stanu Nowy Jork pod numer  
518-485-9611 

Jeśli sądzisz, że osoba znajduje się  
w bezpośrednim zagrożeniu, zadzwoń 
pod numer 9-1-1.



Handel dziećmi w celu pracy:
Gdy dziecko poniżej 18 roku życia jest zmuszane do 
wykonywania pracy lub usług przy użyciu siły, oszustwa lub 
przymusu.

• Przy użyciu siły: Gdy jedna osoba kontroluje drugą przy 
użyciu przemocy: napaści, gwałtu, pozbawiania żywności/snu, 
podawania narkotyków, porwania dziecka

• Przy użyciu oszustwa: Oszukiwanie i nakłanianie ludzi do rzeczy, 
których w innym przypadku by nie zrobiły. Nieuczciwe umowy  
o pracę, obietnice miłości/małżeństwa, przynęta i mydlenie oczu 

• Przy użyciu przymusu: Stosowanie gróźb wobec ofiar lub ich 
najbliższych.  Groźba deportacji lub szantaż, związanie długami, 
groźba porzucenia, wstrzymanie pensji lub dokumentów 
prawnych, manipulacja psychologiczna

Handel ludźmi w celu nierządu (definicja federalna): 
Zgodnie z ustawą o ochronie ofiar handlu ludźmi (Trafficking Victims 
Protection Act, TVPA): „rekrutacja, ukrywanie, transport, dostarczenie 
lub pozyskanie osoby w celu komercyjnego świadczenia usług 
seksualnych”.

Handel dziećmi w celu nierządu:
Dowolny przypadek wymiany czynności seksualnych przez osobę 
poniżej 18 roku życia w zamian za rzeczy wartościowe. Stanowi 
to komercyjne wykorzystywanie seksualne dzieci (Commercial 
Sexual Exploitation of Children, CSEC).

Handel dziećmi w celu nierządu: komercyjne 
wykorzystywanie seksualne dzieci (CSEC).
CSEC ma miejsce w przypadku wymiany czynności seksualnych 
przez osobę poniżej 18 roku życia w zamian za rzeczy 
wartościowe. CSEC może obejmować:

• Angażowanie, uzgadnianie lub oferowanie opłaty lub rzeczy 
wartościowych w zamian za seks

•  Pornografię dziecięcą (zdjęcia wykorzystywania seksualnego, 
filmy)

•  Taniec egzotyczny

•  Striptiz

•  Usługi towarzyskie

•  Wymianę seksu za żywność, odzież, miejsce zamieszkania 
lub inne podstawowe potrzeby

Młode osoby szczególnie podatne na handel ludźmi 
to:

• Młodzież uciekająca z domu lub bezdomn 

• Dzieci objęte systemem opieki zastępczej i/lub systemem 
wymiaru sprawiedliwości dla osób nieletnich

• Dzieci wcześniej wykorzystywane (w szczególności seksualnie), 
molestowane lub zaniedbywane

• Dzieci nadużywające środków odurzających

• Dzieci niepełnosprawne (choroba psychiczna, rozwojowa, fizyczna)

• Młodzież LGBTQ

• Uchodźcy, imigranci, młodzież nieposługująca się j. angielskim

Sygnały ostrzegawcze handlu dziećmi w celu pracy i nierządu:

• Częste ucieczki z domu na długi okres;

• Objawy molestowania psychicznego, fizycznego i seksualnego;

• O wiele starszy partner lub spędzanie dużych ilości czasu z osobą kontrolującą lub osobą starszą;

• Objawy lub zgłoszenia przemocy domowej / przemocy partnera;

• Kłamstwa na temat wieku lub korzystanie z fałszywego dowodu tożsamości;

• Korzystanie z zakwaterowania u pracodawcy;

• Znaczne ograniczenie kontaktów z rodziną, przyjaciółmi lub sieciami wsparcia;

• Częste pozostawanie w domach przyjaciół lub osób dorosłych niesprawujących opieki prawnej;

• Odmowa udzielenia odpowiedzi na temat sposobu zarobienia pieniędzy, miejsca zamieszkania, 

sposobu i daty przybycia do USA;

• Brak kontroli nad harmonogramem dnia i/lub pieniędzmi;

• Posiadanie dużej ilości pieniędzy lub kosztownych przedmiotów, na które nie stać danej osoby;

• Objęcie pomocą społeczną, PINS, systemem sądownictwa itd.;

• Praca przekraczająca liczbę godzin nauki lub nieuczęszczanie do szkoły;

• Myśli samobójcze i/lub depresja;

• Wyjaśnienia obrażeń niezgodne z ich dotkliwością; 

• Częste choroby przenoszone drogą płciową i/lub aborcje; 

• Podejrzane tatuaże lub poparzenia (oznaczenia); 

• Zachowanie nadmiernie nacechowane seksualnie;

• Objawy molestowania seksualnego;

• Odmawianie podania miejsca zamieszkania lub informacji na temat rodziców i opiekunów; 

• Niekomunikatywność i/lub niepokój, strach, depresja, uległość, napięcie i nerwowość  

w zachowaniu; 

• Osoba nie chce lub nie potrafi uznać się za ofiarę; 

• Powtarzanie tej samej historii w identyczny sposób w wielu sytuacjach, co stwarza wrażenie,  

że została wyuczona na pamięć; 

• Strach przed konsekwencjami w stopniu przekraczającym powagę sytuacji (np. w przypadku spóźnienia).

CSEC jest  przestępstwem! Należy je zgłosić  
i zapewnić ofiarom odpowiednią pomoc!

Czym jest handel 
ludźmi?

Rodzaje handlu ludźmi:

Handel ludźmi to WSPÓŁCZESNE 
NIEWOLNICTWO. Handel ludźmi 

ma miejsce, gdy dana osoba świadczy 

usługi seksualne i/lub pracy na korzyść 

innej osoby, wiąże się to z użyciem 

siły, oszustwa lub przymusu ORAZ za 

każdym razem, gdy osoba nieletnia 

jest zaangażowana w komercyjny akt 

nierządu.

•  Handel ludźmi w celu  

pracy 

•  Handel ludźmi w celu  

nierządu 

•  Komercyjne  

wykorzystywanie  

s eksualne dzieci

•  Handel ludźmi w celu  

uzyskania narządów


