СЕМЕЕН ДОГОВОР
за безопасно поведение в Интернет

Страни по договора:
__________________ и __________________

Дете

Родител(и)

Превод и дизайн: фондация “Делфин”
Адаптирано от ICRA от различни Уеб сайтове и договори, разработени от различни организации:
SafeKids.com (www.safekids.com/contract_kid.htm)
The Mansfield/Richland County Public Library (www.mrcpl.lib.oh.us/WebContract.htm)
Federal Trade Commission Cyberpassport (www.ftc.gov/bcp/conline/pubs/online/sitesee)
911paging.com (www.paging.com/internetsafety/internetcontract.htm)
I-SAFE America (www.isafe.org/contract-printable.html)
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Задължения на родителя
Аз знам, че Интернет може да бъде прекрасно място, което моите деца да посещават.
Аз също съзнавам, че трябва да осигуря безопасността им докато сърфират в Интернет. Съзнавайки, че моите деца са в състояние да ми помогнат, се съгласявам да следвам следните правила:

1. Ще опозная услугите и Уеб сайтовете, които моето дете използва.
2. Ще установя разумни правила и указания за работа с компютъра
на моите деца и ще обсъдим заедно тези правила и ще ги поставим близо до компютъра за напомняне.
3. Няма да се разгневя ако детето ми каже, че нещо „лошо” е намерило или направило в Интернет.
4. Ще се опитам да опозная „онлайн приятелите” и контакт листите
на моето дете, точно както се запознавам с неговите другари.
5. Ще се опитам да поставя компютъра в общо помещение.
6. Ще сигнализирам за подозрителни или незаконни действия и сайтове на нужните институции.
7. Ще съставя или намеря списък с Уеб сайтове специално за деца.
8. Често ще проверявам кои Уеб сайтове моето дете е посетило.
9. Ще се информирам за възможностите за филтриране и блокиране
на неподходящи за моето дете Интернет материали.
10.Ще разговарям с моите деца за техните онлайн преживявания и
ще сърфираме заедно колкото често мога.

Съгласен съм с написаното по-горе.

___________________________________
Подпис на родител(и)

__________________
Дата

Аз разбирам, че моите родители са съгласни да живеят според
тези правила и се съгласявам да им помагам да ги спазват като
ги направя част от моите Интернет преживявания.

___________________________________
Подпис на детето

__________________
Дата
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Задължения на детето
Аз знам, че Интернет е прекрасно място. Аз също съзнавам, че е важно да следвам тези
правила, за да бъда в безопасност, докато сърфирам. Съгласен съм да следвам следните

1. Ще избера безопасен и разумен никнейм, който няма да издава
лична информация за мен или моето семейство.
2. На никого няма да казвам паролите си, освен за моите родители.
Няма да се регистрирам по Уеб сайтове или за имейл кутии без
изричното позволение на моите родители.
3. Няма да поставям лисна информация в моя профил. Няма да споделям лична информация за мен, за моите родители или за друг
член на моето семейство под каквато и да е форма и с който и да
е онлайн. Лична информация включва, но не се ограничава до
име, адрес, телефонен номер, години, името на училището, в което уча.
4. Ще се отнасям с другите по начина, по който искам те да се отнасят с мен.
5. Ще се държа възпитано, когато съм онлайн,
ще използвам добър език за общуване и ще
уважавам другите. Няма да се карам, псувам или заплашвам другите.
6. Ще направя личната си безопасност приоритет, защото знам, че има хора, които се представят за други в
Интернет.
7. Ще бъда честен с моите родители относно хората, които срещам
онлайн, ще разказвам за тях без задължително да са ме питали
първо. Няма да отговарям на никакви имейли или съобщения от
хора, които моите родители не са изрично одобрили.
8. Ако видя или прочета неща, които са лоши, смущаващи или подли, ще минимизирам браузъра и ще кажа на моите родители, които ще направят необходимото да не ги срещам повече.
9. Ще кажа на моите родители, ако получа снимки, препратки към
лоши сайтове, имейли или съобщения с лош език или ако съм попаднал в чат стая, където другите използват нецензурни думи или
език, изпълнен с омраза.
10. Няма да изпращам по поща или куриер нищо на никого, с когото
съм се запознал в Интернет без разрешение на родителите ми.
Ако получа по поща или куриер нещо от познат, с когото съм се
запознал в Интернет, веднага ще съобщя на моите родители, защото това означава, че ми знаят адреса.
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11.Няма да правя нищо, за което ме помоли някой, с който съм се
запознал онлайн, особено ако знам, че моите родители не биха
одобрили постъпката ми.
12.Няма да се обаждам, пиша писмо, изпращам колет или картичка
на човек, с който съм се запознал онлайн без първо родителите
ми да ми разрешат. Няма да се срещам с никого, без да взема родител с мен.
13.Разбирам, че родителите ми ще проверяват кои сайтове съм посещавал и че ще използват софтуер за мониторинг на моите действия и ограничаване на достъпа до определени сайтове. Те правят
това, защото ме обичат и искат да ме предпазят от всички опасности в Интернет.
14.Ще науча моите родители на повече неща за Интернет, така че
да можем да се забавляваме заедно и да разглеждаме нови интересни неща.

Съгласен съм с написаното по-горе.

___________________________________
Подпис на детето

__________________
Дата

Обещавам да предпазвам детето си от опасностите в Интернет
като налагам използването на тези правила. Ако моето дете се
натъкне на опасност или неподходяща за него ситуация, дойде
при мен и ми каже, ще подходя към ситуацията отговорно и с
разбиране, без да обвинявам никого. Заедно ще я преодолеем
и ще се опитам да гарантирам, че няма да се повтори в бъдеще.

___________________________________
Подпис на детето

__________________
Дата

Програма за защита на детето в Интернет

http://
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