Бдителни
родители
Как да предпазим
децата от онлайн
тормоз

Бдителни
Съблазняването в мрежата родители
стар проблем или все по-актуален
проблем

20 % от децата са се
срещали на живо с
някого, когото
познават само
онлайн; във
възрастовата група
15-17 г. – 39 %.

Всяко десето дете у
нас получава
неприлично
сексуално
предложение в
мрежата.

Как институциите и ние като родители можем да
им помогнем да са в мрежата безопасно?

Бдителни
Съблазняването в мрежата родители
стар проблем или все по-актуален проблем

97% от
българските деца
на възраст до 17 г.
използват
Интернет

93,4 % от децата
влизат всеки
ден

Личната
информация на 32
от всеки 100 деца е
достъпна за
всекиго, който
сърфира из
интернет.

86,6% от децата са
потребители на
социални мрежи.
73% - още преди да
навършат 12
години

Делът на децата,
които декларират
фалшива възраст,
е нараснал
многократно – от
10% на 73%

Половината деца признават, че не могат да
отличат вярно от невярно в интернет

ОСНОВНИ РИСКОВЕ
Порнографско съдържание
Качване на неподходящи снимки/
съдържание
Секстинг, грууминг – форми на
сексуално насилие спрямо деца
Тормоз – от връстници или от непознати
Подвеждаща информация – Кое е
вярното?

Бдителен родител или?

Бдителни
родители

Силната връзка с родителите е един от факторите,
който предпазва децата от въвличането им в
рискови/опасни ситуации.

РОЛЯТА НА РОДИТЕЛИТЕ
• Личен пример – “Ето как съм си направил
профила в...”
• Разговори, разговори, разговори... И много
изслушване.
• Никога не е рано за разговора за секса!
• Програми за родителски контрол:
Никога без разговор!
• Съвместни занимания – онлайн и офлайн
• Участие в учебните дейности през уебсвързани
устройства

Потенциални сигнали за
опасност в Интернет

Бдителни
родители

Бърз стремеж към установяване на близки взаимоотношения;
стремеж за изолиране от семейството и приятелите;
контрол върху всекидневието;
непрекъснатият контакт и очакването за постоянна достъпност;
емоционалният шантаж и вменяването на чувство за вина;
гневът и агресията, в случай на неизпълнение или недостатъчно
ентусиазирано изпълнение на очакванията на извършителя
увещаването за прикриване на взаимоотношенията и това, което се
случва, както и за запазване на общата тайна;
молбите, склоняването или изнудването с цел изпращане на интимни
снимки и филми;
очакването на различни доказателства за любов и ангажираност във
взаимоотношенията.

Начини за удостоверяване
самоличността на лицето

Бдителни
родители

Проверка в 4 стъпки:
1. Проверка на името/псевдонима в Гугъл – в какви сайтове се появява
2. Проверка на имейла в Гугъл – къде се появява
3. Проверка на снимка в Гугъл-изображения – снимката къде другаде се
намира
4. Задаване на контролен въпрос, на който трябва да знае отговора, ако
е този, за когото се представя
Допълнителни проверки:
• Кога е създаден профилът
• Списък с приятели
• Групи, в които членува
• Интереси

Принципи за
безопасност

Бдителни
родители

Родителите винаги трябва да знаят за такава среща и да
дадат съгласието си за нея;
детето следва да бъде придружавано от доверено
възрастно лице или (в случая с младежите) по-голям брат
или сестра или доверени връстници;
срещите следва да се състоят през деня, на публично
място, където пребивават много хора;
след срещата е препоръчително да поговорим с детето, за
да се уверим дали срещата е отговорила на очакванията
му и дали не се е случило нещо обезпокоително.

Защита на личните
данни онлайн:

Бдителни
родители

• Ако искате да направите профил на Вашето дете в
социална мрежа, преди да е навършило 14 години, да е с
най-близката възможна възраст (профилите на
непълнолетни ползват специални защити).
• При регистрация да се попълват само задължителните
лични данни: име на профила, имейл или телефон. Това е
удачен момент да поговорите с детето какво са лични
данни (домашен адрес, училище и клас, имена, телефони и
месторабота на родители, братя и сестри).
• Личният профил да не е публичен, а само за приятели.
• Проверка преди приемане на "приятели„.

Законодателство

Бдителни
родители

• Член 155а от Наказателния кодекс на Р
България транспонира Член 23 от
Конвенцията от Ланзароте. Според него
дори когато възрастен комуникира само
онлайн с дете на сексуални теми без
намерение да осъществи реална среща и
сексуална злоупотреба с него, това нанася
сериозна вреда на детето.

Поведение на детето:
•
•
•
•

•
•
•
•

Бдителни
родители

емоционално затваряне в себе си, тъга, понижено настроение;
амплитуди в настроението;
агресивно поведение;
прекомерна прикритост, касаеща особено действията му в
мрежата (закриване на екрана на телефона/таблета, излизане от
стаята при получаване на съобщение и т. н.);
срещи или желание за срещи с непознати лица, като в същото
време проявява нежелание да разговаря на тази тема;
неразделяне с телефона/таблета, стреса и прекомерни
емоционални реакции в ситуации, когато липсва достъп до
Интернет;
автоагресивно поведение, суицидни мисли.

Къде да потърсим помощ?

Бдителни
родители

Към Националния център за безопасен интернет на www.safenet.bg чрез
подаване на сигнал през онлайн формуляр, през чат-модул на сайта, на тел. 124
123 (еднократно заплащане на 14/15 ст. без значение от продължителността на
рабговора) или на имейл helpline@online.bg.
Запазете електронни доказателства – копиране или скрийншот на разговор,
снимки, видео, имейли.
Можете да подадете сигнал и директно към отдел «Киберпрестъпност» на
ГДБОП на www.cybercrime.bg .
124 123 (14/15 ст., независимо от
продължителността на разговора) е
телефон съвет и консултация при
инцидент с дете в интернет или за
информация за рисковете онлайн и
начините за предотвратяване.

116 111 е денонощен телефон за
безплатна анонимна телефонна
помощ за деца и младежи, техните
родители, близки, както и към
граждани.

