JAK INTERWENIOWAĆ?
Przydatne strony internetowe:

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony
jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004
roku i ma na celu inicjowanie i propagowanie
działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci
i młodzieży do zasobów internetowych.

Co robić, kiedy zawiedzie profilaktyka i dziecko poinformuje nas
o jakimś nieprzyjemnym incydencie? Podstawową zasadą jest wysłuchać
i nie obwiniać. Nie lekceważmy usłyszanej informacji i nie reagujmy
nerwowo. „Odcięcie” od Sieci nie jest dobrym pomysłem, ponieważ to nie
dziecko jest winne, że natrafiło w Internecie na niewłaściwe treści lub stało
się ofiarą przestępstwa. Sprawdźmy raczej, w jaki sposób dziecko
postępowało, co tak naprawdę się wydarzyło i pochwalmy je za to, że nas
poinformowało. Zapewnijmy je również o naszej pomocy.
Jeśli Ty lub ktoś inny (szczególnie dziecko) zetknęło się z pornografią
z udziałem małoletnich, koniecznie odwiedź stronę www.dyzurnet.pl - to
hotline, który przyjmuje i reaguje na zgłoszenia, dotyczące występowania w
Internecie treści nielegalnych (pornografia dziecięca, treści rasistowskie
i ksenofobiczne).
Jeśli masz podejrzenie, że zostało złamane prawo, to pod żadnym
pozorem nie działaj na własną rękę, tylko jak najszybciej powiadom policję
(tel.: 997 lub 112, albo www.policja.pl).Nie usuwaj dowodów przestępstwa
– nawet jeśli będzie to wulgarny lub nieprzyjemny list, bądź inny plik. Jeśli
sprawa wymaga przesłuchania dziecka, domagaj się możliwości
skorzystania z tzw. niebieskiego pokoju (więcej informacji o procedurach
związanych z udziałem dziecka w postępowaniu karnym można znaleźć na
stronach Fundacji Dzieci Niczyje – www.fdn.pl).
Jeśli stwierdzisz przypadek włamania lub próby włamania do swojego
komputera, jesteś nękany spamem przesyłanym za pośrednictwem polskich
serwerów lub atakami hackerów, zgłoś się do zespołu CERT Polskawww.cert.pl
Jeśli masz wątpliwości jak zareagować na informacje o kłopotach
dziecka związanych z Internetem lub komputerem (zagrożenia,
uzależnienie) - skontaktuj się z www.helpline.org.pl - doświadczony zespół
wesprze Cię w tej sytuacji i poradzi jak postąpić.
www.saferinternet.pl - oficjalna strona realizowanego w Polsce przez
Konsorcjum FDN i NASK programu Komisji Europejskiej "Safer Internet"
www.dbi.pl - serwis poświecony obchodom Dnia Bezpiecznego
Internetu.
www.dzieckokrzywdzone.pl - portal wiedzy o problemie krzywdzenia
dzieci.

10 PORAD DLA RODZICÓW DOTYCZĄCYCH
BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z INTERNETU
1. Odkrywaj Internet razem z dzieckiem. Bądź pierwszą osobą,
która zapozna dziecko z Internetem. Odkrywajcie wspólnie jego
zasoby.
2. Naucz dziecko podstawowych zasad bezpieczeństwa w
Internecie. Uczul je na niebezpieczeństwa nowych znajomości.
Rozmawiaj z dzieckiem o zagrożeniach czyhających w Internecie i
sposobach ich unikania.
3. Rozmawiaj z dziećmi o ryzyku umawiania się na spotkania z
osobami poznanymi w Sieci.
4. Naucz swoje dziecko ostrożności przy podawaniu swoich
prywatnych danych. Dostęp do wielu stron wymaga podania
prywatnych danych. Ważne, by dziecko wiedziało, że podając takie
informacje, zawsze musi zapytać o zgodę swoich rodziców.
5. Naucz dziecko krytycznego podejścia do informacji
przeczytanych w Sieci. Dzieci powinny być świadome, że nie
wszystkie znalezione informacje są wiarygodne.
6. Bądź wyrozumiały dla swojego dziecka. Często zdarza się, że
dzieci przypadkowo znajdą się na stronach dla dorosłych.
7. Zgłaszaj nielegalne i szkodliwe treści. Wszyscy musimy wziąć
odpowiedzialność za niewłaściwe czy nielegalne treści w Internecie.
Nasze działania w tym względzie pomogą likwidować np. zjawisko
pornografii dziecięcej szerzące się przy użyciu stron internetowych,
chatów, e-maila itp. Nielegalne treści można zgłaszać na policję lub
do współpracującego z nią punktu kontaktowego ds. zwalczania
nielegalnych treści w Internecie – Hotline’u (www.dyzurnet.pl).
Hotline kooperuje również z operatorami telekomunikacyjnymi i
serwisami internetowymi w celu doprowadzenia do usunięcia
nielegalnych materiałów z Sieci.

8. Zapoznaj dziecko z NETYKIETĄ – Kodeksem Dobrego
Zachowania w Internecie. Przypominaj dzieciom o zasadach
dobrego wychowania. W każdej dziedzinie naszego życia, podobnie
więc w Internecie obowiązują takie reguły: powinno się być miłym,
używać odpowiedniego słownictwa itp. (zasady Netykiety
znajdziesz na stronie www.sieciaki.pl) Twoje dziecko powinno je
poznać (nie wolno czytać nie swoich e-maili, kopiować
zastrzeżonych materiałów, itp.)
9. Poznaj sposoby korzystania z Internetu przez Twoje dziecko.
Staraj się poznać znajomych, z którymi dziecko koresponduje za
pośrednictwem Internetu. Uważnie kontrolujcie czas, jaki dziecko
spędza przy komputerze i przyjrzyj się, jakie strony lubi oglądać.
10. Pamiętaj, że pozytywne strony Internetu przeważają nad jego
negatywnymi stronami. Internet jest doskonałym źródłem wiedzy,
jak również dostarczycielem rozrywki. Pozwól dziecku w świadomy
i bezpieczny sposób w pełni korzystać z oferowanego przez Sieć
bogactwa.

