Знаете ли, че:

С финансовата подкрепа на

▪ Децата прекарват над 30 часа седмично
онлайн, от които над 1 час в порносайтове и
над 3 часа в сайтове за запознанства и
социални мрежи.

С кого се
среща детето
ви онлайн?

▪ Над 750 000 педофили постоянно дебнат за
жертви в интернет, сочи доклад на ООН.
▪ В социалната мрежа Facebook има
регистрирани над 100 000 педофили. През
февруари 2009 г. MySpace забрани достъпа
до своя сайт на 90 000 сексуални
насилници.
▪
75 % от децата са склонни да дадат лична
информация. 89 % от сексуалните
предложения към деца са направени в
интернет. Само 25 % от тези деца споделят
със своите родители.
▪
4 милиона сайта показват снимки на
сексуално експлоатирани деца.
▪
Според американско проучване 83 % от
притежателите на материали с детска
порнография имат снимки на деца от 6 до
12 години, 39 % – на деца от 3 до 5 години,
а 19 % – снимки на деца под 3 години.
▪
Броят на снимките, показващи сексуална
експлоатация, брутални изнасилвания,
орален секс и други форми на унижение е
нараснал 4 пъти между 2003 и 2007 г.
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Опасностите в интернет Научете ги да се пазят
Докато вашето дете е в детската стая
пред своя компютър, не предполагате, че е
възможно да бъде в голяма опасност. Точно в
този момент, обаче, може да предоставя на
някой педофил информация за това, къде учи!
Възрастният се е запознал с вашето дете в
някоя социална мрежа, преструвайки се, че е
на неговата възрст и че имат общи познати.
Приканя го да разкаже повече за себе си. Вече
контактуват през Sqype. Един ден предлага да
се видят...

Научете своите деца на следните прости
правила:
1. Контактите с непознати без предварително
удобрение на родител са забранени! Не се
отговаря на лични съобщения и на имейли
от непознати. Показват се на родителите.
2. Не трябва да качват каквато и да е лична
информация на който и да е сайт, без
изричното разрешение на родител.
3. Никакви снимки в интернет със свободен
достъп на видимост без предварително
съгласие на родител.
4. Най-важно е да се научат да споделят.
Обяснете им, че няма от какво да се
срамуват, не винаги е тяхна вината ако
попаднат на неподходящо съдържание.

В последните години подобни сценарии
не са рядкост. Интернет опасностите и
рисковете за детето са много и не бива да
бъдат подценявани, а да се третират не
по-различно от всекидневните рискове, с които
се сблъскваме на улицата, на път за училище, в
градинките. Пространството на глобалната
мрежа е дори по-опасно от гледна точка на
това, че там анонимността е правило, а не
изключение, че там родителското наблюдение
е много по-слабо, отколкото „навън“. От онлайн
контакт до реална среща може да се стигне
бързо и напълно без вашето знание.

5. Не трябва да отварят имейли от непознат
адрес и никога не трябва да отговарят на
такива писма. Това най-често са спам
писма, които носят рискове за открадване
на лична информация.
6. Никога не трябва да се регистрират с
възраст, която не отговаря на истината!
Така сайтът не може да ги защити.
7. Трябва да се научат да не приемат всичко,
което се пише във форумите, за вярно.

Конкретни съвети:
Поемете
лична
отговорност
за
безопасността на своето дете в интернет.
Станете компютърно грамотни. Поставете
компютъра в обща стая. Прекарвайте повече
време със своите деца в интернет, като ги
учите на безопасно поведение, а и се
запознавате с техните навици и желания.
Направете най-посещаваните сайтове лесно
достъпни.
Инсталирайте
филтрираща
програма и чрез нея ограничете достъпа до
неподходящи за детето сайтове. Използвайте
опциите на програмата, за да упражните
контрол върху дейностите на детето – кои
програми да не може да използва, в кои часове
да няма достъп до компютъра и т.н. При
съмнение
проверявайте
историята
на
посетените
сайтове
в
браузъра
или
използвайте опциите на филтриращата
програма.
Подходящо решение е Child Defender,
напълно безплатна програма с български
интерфейс, която има всички необходими
опции за филтриране, контрол и мониторинг на
дейностите на вашето дете. За повече
информация: http://www.childdef.com.
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