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Apžvelgti dabartinę prekybos žmonėmis 
padėtį.
Išsiaiškinti gyventojų turimų žinių lygį apie 
šią problemą.
Išsiaiškinti vykdomos prevencijos mastą ir 
pobūdį.
Pateikti prevencinio pobūdžio 
rekomendacijas.

TYRIMO TIKSLAI



NAUDOJAMI METODAI

• Apklausa

• Eksperimentas



TEMOS AKTUALUMAS (1)
• Statistinių tyrimų duomenimis Lietuva yra 

nelegalaus eksporto, importo ir tranzito šalis 
tarp Rytų ir Vakarų. 

• Tarp Baltijos šalių Lietuva, deja, pirmauja 
prekybos žmonėmis aukų skaičiumi.

• Šia nusikalstama veika žala padaroma ne tik 
asmenims, tapusiems aukomis bei jų
šeimoms, bet ir valstybės ekonomikai bei 
finansų sistemai.



Šiandien prekyba žmonėmis – tarptautinė
problema. JTO duomenimis, kasmet visame 
pasaulyje parduodama daugiau kaip 4 milijonai
žmonių.

JAV valstybės departamento duomenimis 
kiekvienais metais tiesiogiai ir netiesiogiai 
parduodama apie 700 000 žmonių (palyginimui, 
Vilniuje gyvena apie 600 000 gyventojų). 
Europoje šis skaičius siekia apie 120 000 
žmonių kasmet. Vien tik iš Lietuvos kasmet 
išgabenama apie 1000-1200 moterų.

TEMOS AKTUALUMAS (2)



Prekyba žmonėmis tik nedaugeliu atvejų apsiriboja 
vienos valstybės sienomis. Šis nusikaltimas dažniausiai 
daromas tarptautiniu mastu. Dėl to šiuo metu yra 
priimta nemažai teisės aktų ir konvencijų, įtvirtinančių
prekybos žmonėmis tarptautinėje teisėje draudimą, 
pavyzdžiui, Europos žmogaus teisių ir pagrindinių
laisvių apsaugos konvencija; JTO konvencija prieš
tarptautinį organizuotą nusikalstamumą; Protokolas dėl 
prekybos žmonėmis, ypač moterimis ir vaikais, 
prevencijos, sustabdymo bei baudimo už vertimąsi ja, 
papildantis JTO konvenciją prieš tarptautinį
organizuotą nusikalstamumą bei kiti dokumentai.

TEMOS AKTUALUMAS (3)



Metai Iškeltų bylų
skaičius Aukų skaičius Nuteistųjų

skaičius
1999 3 - 2
2000 5 - 3
2001 19 9 7
2002 17 16 6
2003 18 7 2
2004 18 20 10

SU PREKYBA ŽMONĖMIS SUSIJUSIŲ BYLŲ
TENDENCIJOS LIETUVOJE

Kaip matome, nuteistųjų skaičius yra pakankamai nedidelis. 
Vadinasi, griežtos bausmės negali išspręsti šios problemos. Aišku tik 
viena – prekybą žmonėmis gali sustabdyti tik patys žmonės, kurie 
turi būti daug atsargesni ir lengvabūdiškai nesutikti būti gabenami 
„geresniam gyvenimui“ svetur.



Kaip vyksta Kaip vyksta 
prekyba prekyba 

žžmonmonėėmis?mis?



Prekyba žmonėmis yra reali grėsmė bet kokio amžiaus, socialinio statuso ar lyties žmogui. 

MERGINOS dažniausiai verbuojamos:
Išnaudojimui priverstinei prostitucijai. Dažniausiai tai atsitinka 15-25 metų merginoms.
Priverstinėms vedyboms. Merginos susivilioja turtingais jaunikiais, tačiau vėliau tampa 

išnaudojamos ir patiria smurtą.
Vergijai. Merginos yra verčiamos dirbti vergiškomis sąlygomis už labai menką pinigų sumą

ar visiškai nemokant joms atlyginimo.
Priverstiniam gimdymui. Merginos verčiamos išnešioti „klientų“ kūdikius.
Narkotikų pervežimui. Tiek merginos, tiek vaikinai priverčiami pervežti narkotikų siuntas, 

dažnai narkotikus slepiant pačių aukų kūne.

VAIKINAI verbuojami:
Įtraukimui į nusikalstamą veiklą. Vaikinai yra priverčiami daryti nusikaltėlių suplanuotus 

nusikaltimus savo rankomis.
Priverstiniam darbui žemės ūkyje, statybose. Tai dažniausiai pasitaikanti išnaudojimo 

forma. Vaikinai yra verčiami ilgai ir sunkiai dirbti nemokant jiems sutarto atlyginimo.
Seksualinių paslaugų teikimui. Vaikinai gali būti verčiami teikti įvairaus pobūdžio 

seksualines paslaugas klientams.
Pardavimui į armiją ar teroristų/smogikų grupuotes. Tai nauja prekybos vaikinais forma. 

Kol kas žinoma tik keletas tokių atvejų.

KAS GALI TAPTI AUKA?KAS GALI TAPTI AUKA?



Per skelbimus laikraščiuose (darbas, mokslas užsienyje).
Per internetą (skelbimai, pokalbių svetainės).
Per neformalius tinklus – pažįstamus ar net gimines.
Per specialius agentus (profesionalūs verbuotojai).
Per nelegalias turizmo, įdarbinimo ar mokslo užsienyje agentūras.
Per pažinčių tarnybas, fiktyvias santuokas.
SMS žinutes.

VERBAVIMO BŪDAI

Verbavimas, kol auka yra vis dar Lietuvoje:
„Gero, padoraus“ darbo pažadai.
Siūlant didelius atlyginimus (pvz., 1000–2000 dolerių per savaitę).
Siūlant „gražų ir lengvą“ gyvenimą, „pasidairyti po pasaulį“ ir panašiai.
Įstumiant į skolas, ypač asmenis iš neturtingų šeimų, iš asocialių šeimų

(nuperkant kokių nors gražių smulkmenų) ir po to verčiant atidirbti, nes 
nesugeba grąžinti skolos.

Primetant menamas skolas: bandoma įteigti, kad renkant informaciją, 
ieškant darbo, tvarkant dokumentus jau investuota tam tikra suma (dažnai 
pernelyg didelė) ir todėl auka privalo atidirbti.

Šantažas ir gąsdinimai.



ĮTRAUKIMO Į SEKSO VERGIJĄ UŽSIENYJE BŪDAI
Kaip rodo prekybos žmonėmis atvejų analizė, įtraukimo į pinkles būdai gali 
būti patys įvairiausi, bet dažniausiai vienokie metodai naudojami kol auka 
yra vis dar Lietuvoje, visai kitaip elgiamasi aukai jau išvykus į užsienį. 
Lietuvoje populiariausi būdai – pažadai, apgaulė, įklampinimas į skolas 
(realias ar menamas), o jau nuvykus švelnus elgesys pasikeičia į tiesioginius 
gąsdinimus ar net fizinį smurtą.

ASMENŲ PARDAVIMAS UŽSIENYJE
Galima būtų išskirti du pagrindinius būdus – tiesioginį pardavimą ir 
netiesioginį. Tiesioginis būdas yra toks, kai žmogus parduodamas kaip bet 
kokia kita prekė, pvz., naudoti automobiliai ar cigaretės, sudarant sandėrį. 
Aukos sutikimo ar nuomonės niekas neklausia, pardavimo momentu auka 
net nežino, kas iš tiesų dedasi. Auką informuoja tik vėliau, kai ji jau 
parduota ir „turi atidirbti savo kainą“. Netiesioginis pardavimas yra toks, kai 
žmogus įstumiamas į dideles skolas, neretai menamas. Tokie atvejai tampa 
vis dažnesni. Be to, labai sunku įrodyti patį pardavimo faktą – atrodo, kad 
viskas vyksta su aukos žinia ir sutikimu, tik aplinkybės susiklosto 
nesėkmingai. Pats pardavimo faktas lyg ir išnyksta. 



1. Pasiūlomas geras ir dažniausiai „padorus“ darbas užsienyje bei geras atlyginimas. Jei 
siūlomas darbas pasilinksminimų industrijoje, sąlygos irgi nurodomos ypač geros, teigiama, 
kad „jei nepatiks – visada gali išeiti“. 
2. Sutvarkomi išvykimo dokumentai (dažnai to visai nereikia) ir nuperkamas bilietas. 
Pažadamos geros ir nebrangios gyvenimo sąlygos užsienyje. Neretai jau šiame etape tu 
įtraukiamas į skolą, bet pažadėta alga leis lengvai grąžinti tokius „mažmožius“, taigi kol kas 
abejonių dėl išvykimo nekyla.
3. Atvykus pažadėto darbo nėra, kito panašus darbas taip pat nepasiūlomas. Gyvenimo sąlygos 
dažniausiai yra blogos ir labai brangios. Nežinant kalbos ir tos šalies aplinkos, pačiam ko nors 
ieškoti beveik neįmanoma, o neretai ir neleidžiama. Šiame etape skolos ima katastrofiškai 
augti – darbo nėra, o už gyvenimą reikia mokėti tiek, kiek prašo.
4. Dažnai atimami pasai ir kiti turimi dokumentai, taigi pačiam ieškoti išeities darosi 
nebeįmanoma.
5. Reikalaujama tuoj pat grąžinti skolas (nerealiai išaugusias), antraip gresia gąsdinimai ar net 
fizinė prievarta, smurtas.
6. Vienintelis tokiomis sąlygomis siūlomas darbas – prostitucija ar vergiškas darbas namų
ūkyje, statybose. 
7. Galiausiai dauguma asmenų, nematydami kitos išeities (dažniausia jie neturi į ką kreiptis 
pagalbos, iš ko pasiskolinti pinigų), sutinka daryti viską, ko reikalaujama, kad galėtų atiduoti 
skolas. Skola, net ir dirbant nurodytą darbą, gali augti. Ir asmuo, jei nesikreipia pagalbos, 
tampa amžinu vergu.

TIPINIS NETIESIOGINIS PARDAVIMAS



Priežastys, skatinančios prekybą žmonėmis, labai dažnai yra persipynusios ir viena 
kitą papildo. Svarbiausios iš jų yra šios:

Nesugebėjimas organizuoti savo laisvalaikio. Nuobodžiaujantis ir savo interesų
neturintis jaunuolis yra lengvas prekiautojų žmonėmis grobis. Tokius žmones yra 
pakankamai lengva suvilioti padirbėti užsienyje, nes veikti Lietuvoje jie neturi ką.

Skurdas. Sunki finansinė padėtis dažniausiai nurodoma kaip viena pagrindinių
priežasčių, paskatinusių asmenis išbandyti laimę svetur. Tačiau būtina priminti, kad 
lengvo darbo ir didelių pinigų nebūna, o ypač užsienyje.

Žiniasklaidos įtaka. Didelę įtaką daro žiniasklaidoje aprašomas nuostabus žmonių
gyvenimas užsienyje. Mitas, kad užsienyje laukia „aukso kasyklos“, vis dar gajus. 
Gražūs vaizdeliai ir pasakojimai dažnai patraukia jaunuolius patiems nuvykti į tas 
pasakų šalis, kur pieno upės teka.

Problemos šeimoje. Labai dažnai jaunuoliai, kurie turi didelių problemų namuose, 
stengiasi nuo jų pabėgti, išvykdami į užsienį. Tačiau greitai namuose paliktos 
problemos pasirodo mažos, palyginus jas su naujomis užsienyje atsirandančiomis 
problemomis.

Moters padėtis visuomenėje. Dažnai visuomenėse, kuriose moters padėtis yra 
žemesnė nei vyro, daug paprasčiau prekiauti moterimis ir vaikais, nes jie yra laikomi 
prastesniais už kitus visuomenės narius – vyrus.

KODĖL JAUNI ŽMONĖS TAMPA AUKOMIS?



Anketa, pateikta Anketa, pateikta 
respondentamsrespondentams



ANKETA (1)
1. Jūsų lytis:  vyras  moteris

2. Amžius:  15-18  19-25  26 ir daugiau

3. Jūsų pagrindinė veikla: 
 moksleivis
 studentas profesinėje mokykloje
 studentas universitete
 dirbantis

4. Jūsų nuomone, prekybos žmonėmis aukomis tampa asmenys iš šeimų, kuriose:
 tėvai gyvena kartu
 tėvai išsiskyrę, bet gyvena kartu
 tėvai išsiskyrę ir negyvena kartu
 asmenys neturi tėvų
 manau, kad tai nesvarbu



ANKETA (2)
5. Apie prekybą žmonėmis sužinote iš: 
 žiniasklaidos
 teisėsaugos institucijų
 pedagogų, dėstytojų
 draugų
 kitų šaltinių: _______________

6. Ar užtenka informacijos apie prekybą žmonėmis?  Taip.  Ne.

7. Kas, Jūsų manymu, dažniausiai nukenčia nuo prekybos žmonėmis nusikaltimų? 
 Vyrai  Moterys  Vaikai

8. Jūsų nuomone, prekybos žmonėmis tikslai yra: 
 prostitucija
 priverstinės vedybos
 organų transplantacija
 vergovė (pvz., sunkus darbas žemės ūkyje)
 priverstiniai įvaikinimai
 kita: __________________



ANKETA (3)
10. Dėl kokių priežasčių tampama prekybos žmonėmis aukomis: 
 skurdas
 problemos šeimoje
 reklamos įtaka
 apgaulė
 prievarta
 kita: _____________________

11. Kaip įsivaizduojate verbuojantį (viliojantį) asmenį: 
 solidus, kostiumuotas jaunuolis
 su treningais
 turtingas (su odine striuke, žiedais, grandinėle)
 kita: ________________

12. Ar Jūs arba Jūsų draugai buvote susidūrę su prekybos žmonėmis atvejais: 
 taip, susidūriau pats
 taip, susidūrė mano draugai
 ne
 kita: ___________



ANKETA (4)
13. Tapę prekybos žmonėmis auka kreiptumėtės į: 
 policiją
 tėvus
 draugus
 mokytojus, dėstytojus
 ambasadą
 niekur nesikreipčiau
 kitur: _______________

14. Jeigu nesikreiptumėte niekur, kodėl: 
 niekuo nepasitikiu
 dėl baimės
 pats susitvarkysiu
 nežinočiau, kur kreiptis
 kita: _______________

15. Kokiais atvejais sutiktumėte dirbti užsienyje: 
 jeigu darbą siūlytų agentūra, turinti visas licencijas
 jeigu darbą siūlytų draugai, pažįstami
 pagal skelbimą
 svarbiausia – geras atlyginimas, kitos sąlygos nesvarbios
 kita: ____________



ANKETA (5)

16. Kokiu atveju nesutiktumėte dirbti užsienyje: 
 siūlytų per mažai pinigų
 prašytų atiduoti pasą
 siūlytų nepažįstamas, nepatikimas asmuo
 prašytų niekam apie tai nepasakoti
 kita: ___________

17. Kaip manote, kiek kasmet išvežama žmonių iš Lietuvos: 
 beveik neišvežama  500 ir mažiau  apie 1000  2000 ir daugiau

18. Prekybos žmonėmis aukos yra dažniausiai iš:  miesto  kaimo



Apklausos rezultatai



Iš viso apklausta 218 asmenų. Tarp 
jų:

Vyrų
39%

Moterų
61%



Respondentų pasiskirstymas pagal amžių

15-18 m.
55%

19-25 m.
42%

26 ir daugiau
3%



Respondentų pagrindinė veikla

Moksleivis
53%

Studentas 
universitete

26%

Studentas 
profesinėje 
mokykloje

17%

Dirbantis
4%

Kadangi nuo prekybos žmonėmis daugiausia nukenčia 14-17 metų
asmenys (dažniausiai merginos), orientuodamiesi į prekybos 
žmonėmis prevenciją, daugiausia apklausėme moksleivių. 



Apie prekybą žmonėmis sužinote iš:
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institucijų

Apklaustieji apie prekybą žmonėmis daugiausia sužino iš
žiniasklaidos. Tačiau didžiąją dalį žinių turėtų pateikti pedagogai ir 

teisėsaugos institucijų organizuojamos prevencinės programos. Be to, 
tokios žinios būtų objektyvesnės ir visapusiškesnės.



Ar užtenka informacijos apie prekybą 
žmonėmis?

Taip
43%

Ne
57%

Nustebino faktas, kad daugiau kaip pusei respondentų nepakanka 
informacijos apie prekybą žmonėmis. Kaip matysime iš tolimesnių
apklausos rezultatų, asmenys pakankamai gerai suvokia tikrąsias 

prekybos žmonėmis problemas.



Dėl kokių priežasčių tampama prekybos 
žmonėmis aukomis?
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Ne Taip, susidūrė
draugai

Taip, susidūriau pats

Ar Jūs arba Jūsų draugai buvote susidūrę su 
prekybos žmonėmis atvejais?

Net keturi respondentai teigė, kad buvo patys susidūrę su prekybos 
žmonėmis atvejais. Be to, kitų devynių apklaustųjų draugai buvo 
susidūrę su prekyba žmonėmis. Šie faktai reiškia, kad prekyba 

žmonėmis yra žymiai aktualesnė problema, negu daugeliui atrodo.



Su prekyba žmonėmis susidūrę 
asmenys:

Studentai 
profesinėje 
mokykloje,
19-25 metų

25%

Moksleiviai, 15-
18 metų

75%

Pasitvirtino mūsų iškelta hipotezė, kad dažniausiai su prekyba 
žmonėmis susiduria jaunesni asmenys. Absoliuti dauguma 

asmeniškai susidūrusiųjų su prekyba žmonėmis asmenų buvo 
moksleiviai nuo 15 iki 18 metų amžiaus.
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Tapę prekybos žmonėmis auka, kreiptumėtes į:

Nors šiuo metu visuomenės pasitikėjimas teisėsaugos institucijomis 
yra vienas žemiausių, tapę prekybos žmonėmis aukomis asmenys 

dažniausiai kreiptųsi būtent į policiją.
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Jeigu nesikreiptumėte niekur, kodėl?
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Kokiais atvejais sutiktumėte dirbti užsienyje?

Net trečdalis respondentų sutiktų dirbti užsienyje, jeigu darbą siūlytų
draugai ar geri pažįstami. Tačiau pastebėtina, kad vienas iš

svarbiausių asmenų verbavimo būdų yra būtent verbavimas per 
neformalius tinklus – pažįstamus ar net gimines.
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Kokiu atveju nesutiktumėte dirbti užsienyje?

Nors daugiau kaip pusei respondentų trūksta informacijos apie 
prekybą žmonėmis, beveik visi apklaustieji teisingai atskiria 

dažniausiai naudojamas verbavimo priemones.



Prekybos žmonėmis aukomis tampa asmenys iš 
šeimų, kuriose:
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Savo apklausa norėjome atskleisti kai kuriuos visuomenėje 
vyraujančius stereotipus, susijusius su prekyba žmonėmis. Beveik 

pusė respondentų mano, kad dažniausiai nukenčia asmenys iš
nedarnių šeimų, nors pagal daugelį sociologinių tyrimų šeimyninė

padėtis šiuo atžvilgiu nėra svarbi.



Kas dažniausiai nukenčia nuo prekybos 
žmonėmis nusikaltimų?
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Moterys Vaikai Vyrai

Nors prostitucijai iš tikrųjų parduodama daugiausiai moterų, kitų
prekybos žmonėmis tikslų (pvz., organų transplantacija ir kt.) 

aukomis tampa tiek vyrai, tiek moterys.



Su prekyba žmonėmis susidūrę 
asmenys:

Vyrai
50%

Moterys
50%

Mūsų tyrimas patvirtina, kad moterys nebūtinai sudaro didžiąją dalį
prekybos žmonėmis aukų skaičiaus. Moterys sudaro tik pusę
respondentų, asmeniškai susidūrusių su prekyba žmonėmis.
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Prekybos žmonėmis tikslai yra:

Dauguma respondentų mano, kad prekybos žmonėmis tikslas yra 
prostitucija, tačiau tikslų yra daugiau. Asmenys parduodami ir į

baltąją vergiją (pvz., sunkūs žemės ūkio darbai), ir organų
transplantacijai bei kitur.
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Kaip įsivaizduojate verbuojantį asmenį?

Respondentai verbuojantį asmenį įsivaizduoja itin stereotipiškai –
kaip solidų kostiumuotą jaunuolį ar turtingą „mafiozą“. Tačiau 

verbuoti gali bet koks asmuo – tiek geras draugas, kaimynas ir pan.
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Kiek kasmet išvežama žmonių iš Lietuvos?

Dauguma respondentų teisingai nurodė išvežamų asmenų iš Lietuvos 
skaičių per metus. Pagal įvairius statistinius tyrimus, kasmet iš

Lietuvos išvežama 1 000 - 1 200 asmenų.



Prekybos žmonėmis aukos dažniausiai yra iš:

Kaimo
53%

Miesto
47%

Šio klausimo rezultatai atspindi dar vieną susiformavusį stereotipą. 
Daugiau nei pusė respondentų mano, kad prekybos žmonėmis aukos 

dažniausiai yra iš kaimo. Tačiau pagal statistinius duomenis prekybos 
žmonėmis aukomis dažniau tampa asmenys, gyvenantys mieste.



Apklausos išvados



Apklausos iApklausos iššvados (1)vados (1)
Iš keturių asmenų, asmeniškai susidūrusių su 

prekyba žmonėmis, moterų ir vyrų buvo po 
lygiai, t.y. po du.

Net keturi respondentai teigė, kad buvo patys 
susidūrę su prekybos žmonėmis atvejais.

Devynių respondentų draugai buvo susidūrę su 
prekyba žmonėmis.

Trys iš keturių asmeniškai susidūrusiųjų su 
prekyba žmonėmis respondentų buvo moksleiviai 
nuo 15 iki 18 metų amžiaus.



Apklausos iApklausos iššvados (2)vados (2)
Beveik pusei (43%) respondentų pakanka 

informacijos apie prekybą žmonėmis.

Absoliučiai visi respondentai apie prekybą
žmonėmis daugiausia sužino iš žiniasklaidos.

Tapę prekybos žmonėmis aukomis asmenys 
dažniausiai kreiptųsi į policiją.

Dauguma respondentų teisingai nurodė
išvežamų asmenų iš Lietuvos skaičių per metus. 
Pagal įvairius statistinius tyrimus, kasmet iš
Lietuvos išvežama 1 000 - 1 200 asmenų.



EksperimentasEksperimentas



Atlikdami kriminologinį tyrimą bandėme paskambinti 
daugeliu telefono numerių, nurodytų įtartinuose skelbimuose, 
kuriuos radome spaudoje ir internete. Tačiau nė vienu numeriu 
prisiskambinti nepavyko – visi telefono numeriai buvo arba 
užblokuoti, arba tokie net neegzistavo.

Pažymėtina, kad nepavyko prisiskambinti net toms modelių
agentūroms ir šokių mokykloms, kurios internete skelbiasi 
esančios legalios. Tai kelia pagrįstų įtarimų dėl tokių agentūrų
veiklos skaidrumo.

Modelių agentūrų bei šokių mokyklų, kurioms prisiskambinti 
nepavyko, vienas iš išskirtinių bruožų yra tas, kad internete ar 
spaudoje dažniausiai nurodomas tik vienas telefono numeris, o 
kai kuriais atvejais – dar ir atsakingo asmens vardas.

EksperimentasEksperimentas (1)(1)



Tai, kad nepavyko prisiskambinti daugeliui modelių agentūrų
bei šokių mokyklų, yra logiška skelbimų autorių reakciją į
šiomis dienomis kilusį skandalą dėl prekybos žmonėmis bei į
itin suaktyvėjusią teisėsaugos institucijų veiklą.

Akcentuotina, kad susisiekti pavyko tik su kai kuriomis itin 
žinomomis modelių agentūromis.

Modelių agentūrų ir šokių mokyklų, kurioms prisiskambinti 
pavyko, vienas iš išskirtinių bruožų buvo tas, kad spaudoje ar 
internete dažniausiai nurodomi keli kontaktiniai telefonų
numeriai ir asmenys tiek su vardais, tiek su pavardėmis.

Toliau pateikiame porą pavyzdinių skelbimų iš interneto, 
keliančių pagrįstų įtarimų. Skelbimų tekstas netaisytas.

Eksperimentas (2)Eksperimentas (2)



DIDZIAUSIAS UZDARBIS MERGINOMS!!! (ID: 3449919)
vardas: Bevardo
miestas: Vilnius
el. paštas: balticharmony@yahoo.com
SIULOMAS DIDZIAUSIAS UZDARBIS IKI 30 000 LT PER MENESI JAUNOMS, 
LIEKNOMS, PATRAUKLIOMS, LINKSMOMS MERGINOMS ESCORTO 
SRITYJE. LABAI GEROS DARBO SALYGOS, ATSISKAITYMAS ISKART, 
APGYVENDINIMAS, DARBAS EUROPOJE. www.modelsescort.com KREIPTIS 
SU NUOTRAUKA: balticharmony@yahoo.com (SKELBIMAS TIKRAS) 
(((Paskelbta is skelbimas.lt ))) 

LEGALUS DARBAS ITALIJOJE (ID: 3440553)
vardas: BEATA
miestas: VILNIUS
el. paštas: beatik@list.ru
telefonas: 868904367
Labas visiems ka sudomimo sitas skelbimas.Siulau gerai apmokama ir visiskai legalu 

,saugu darba Italijoje.ieskau jaunu graziu merginu sokti topless naktiniam 
klube.Dokumentai tvarkomi vietoj,gyvenamoji vieta,visiskas saugumas.Jei sudomino 
sitas pasiulimas,laukiu Jusu laisku ir skambuciu.pradedancias apmokame.Su 
pagarba!!! (((Paskelbta is skelbimas.lt ))) 

mailto:balticharmony@yahoo.com
mailto:beatik@list.ru


Rekomendacijos 
(prevencinės priemonės)



KĄ TURĖTUM DARYTI 
PRIEŠ IŠVYKDAMAS

1. Atidžiai patikrink pasiūlymą dirbti užsienyje. Netgi pasiūlymas, 
gautas iš draugo ar giminaičio, turi būti nuodugniai apsvarstytas.

2. Patikrink, ar darbą užsienyje siūlanti firma yra legali, ar turi 
licenciją, ar tavo darbdavys iš tikrųjų egzistuoja, ar gali juo pasitikėti.

3. Pasirašyk kuo detalesnę darbo sutartį.

4. Palik tėvams ar draugams tikslų adresą, kur planuoji gyventi 
išvykęs, ir visą informaciją apie savo būsimą darbdavį.

5. Susitark su tėvais ir draugais, kada ir kokiu būdu jiems praneši, 
kaip tau sekasi.

6. Susitark su artimaisiais, kad jiems skambinsi sutartu laiku. Taip 
pat susitark, kokį „pavojaus signalą“ ištarsi, jei tavo telefono 
pokalbių būtų klausomasi.



BŪDAMAS UŽSIENYJE
1. Jokiu būdu niekam neatiduok savo paso. Tavo pasas 
priklauso tik tau vienam ir niekas neturi teisės jo iš tavęs 
paimti. Netekęs paso netenki savo tapatybės. Be paso negalėsi 
išvykti iš šalies.

2. Žinok: daugelyje Vakarų Europos valstybių prostitucija 
nėra baudžiama, o suteneriavimas ir viešnamių laikymas yra 
baudžiamas. Tu neturi bijoti kreiptis į užsienio šalies policiją.

3. Visada prisimink, kad niekas neturi teisės tavęs išnaudoti, 
šantažuoti ar gąsdinti;

4. Prievarta prieš moteris yra nusikaltimas daugelyje užsienio 
valstybių.



Tyrimą atliko:
• Andrišiūnaitė Rasa
• Brazaitytė Živilė
• Ivanova Oksana
• Kenstavičius Dainius
• Pakėnaitė Arūnė
• Petrauskaitė Vaida
• Žvinakevičiūtė Asta
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