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Handel ludźmi w Europie coraz bardziej zmienia swoje oblicze. Jeszcze kilka lat temu na to
zjawisko składały się przede wszystkim przypadki zmuszania do prostytucji i wykorzystania
seksualnego. Obecnie Stary Kontynent coraz częściej boryka się z problemem pracy przymusowej. Fakt ten mobilizuje nas do ciągłego rozwoju Bezpiecznej pracy za granicą – kluczowego projektu z zakresu CSR Grupy ATERIMA.
Pobyt w obcym kraju pozbawia pracowników wielu natural-

z oﬁarami handlu ludźmi. Jak się okazało, MSW w pełni zgadza

nych mechanizmów obronnych – rodziny, przyjaciół, biegłej

się z naszym stanowiskiem, że do tego grona należą również

znajomości języka i orientacji w prawie pracy. Priorytetem sta-

pracodawcy. Dzięki temu tegoroczne warsztaty w Grupie ATE-

ją się dla nich wysokie zarobki. Wszystko to sprawia, że sto-

RIMA poprowadzili eksperci PoMOCy oraz przedstawiciel Ze-

sunkowo łatwo przekonać takich kandydatów do szybkiego

społu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi w Departamen-
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Warsztaty w całości oparte zostały na kazusach typowych
Dlatego ważną rolę mają do odegrania pracodawcy osób de-

dla rekrutowania i opieki nad pracownikami za granicą. Dzię-
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ludźmi. Jeśli dzięki temu choć jedna osoba uniknie niebezpie-

W KAŻDYM KRAJU.

i pogłębienia poziomu wiedzy w zespole. Zaprosiliśmy do

czeństwa lub otrzyma profesjonalne wsparcie – będzie to dla
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