
#Bezpieczeństwo
Dzieci w Sieci

CYBERBEZPIECZEŃSTWO

cz. I





Korzystanie z internetu może być dla Ciebie jak
odkrywanie całkiem nowego świata! Internet pomaga
uczyć się nowych języków, podróżować w odległe
miejsca, jest niezbędną pomocą przy odrabianiu
zadań domowych, a internetowe filmiki potrafią
rozśmieszyć nas do łez. 

Niestety istnieje jeszcze drugie oblicze internetowego
świata: mroczne i niebezpieczne. Pamiętaj, że           
 w internecie czyhają na nas niebezpieczeństwa,
dlatego razem nauczymy się, jak mądrze korzystać    
 z sieci i jak robić to bez zagrożenia dla naszego
zdrowia fizycznego i psychicznego!

Internet jest spoko!
Cześć!



O czym
przeczytasz?

Silne hasło

Spis treści

Rozmowy w sieci

Cyberprzemoc



Nie daj się
złamać w sieci

utratą poufnych danych

kradzieżą Twojej tożsamości

utratą pieniędzy z konta bankowego

Zacznijmy od stworzenia bezpiecznego, czyli silnego
hasła. Takiego, które będzie bardzo trudne do
złamania przez internetowych oszustów. Silne hasło
uchroni Cię przed:

czyli jak stworzyć silne hasło

DŁUGOŚĆ - Zapamiętaj silne hasło powinno składać
się z minimum 12 znaków, zawierać małe i wielkie
litery oraz znaki specjalne, np. @, #, $ i cyfry.

ORYGINALNOŚĆ - unikaj popularnych słów,
schematów i kombinacji leżących obok siebie
klawiszy, np. asdf czy 123

Dwie najważniejsze zasady tworzenia haseł to:



Wykorzystaj całe zdanie lub popularną frazę, np.
Wlazł kotek na płotek i mruga, następnie użyj
swojej wyobraźni i zmodyfikuj ją! 

Przykład: WlazlKostekNaMostekISpiewa

Sposób nr 1

Sposób nr 2
Zbuduj hasło na podstawie wymyślonej, abstrakcyjnej
sceny, której obraz jest łatwy dla Ciebie do
zapamiętania, a jednocześnie trudny dla hakera do
odgadnięcia

Przykład: srebrnyParkingDla2zlosliwychSamolotow

Dlatego warto wprowadzić do twojego hasła jedno
słowo pochodzące z innego języka niż polski

Przykład: DwaRozoweLatajaceLovelyKroliki

Hakerzy będą próbować złamać Twoje hasło oparte na
całym zdaniu wykorzystując metodę słownikową, czyli
będą szukać słów pochodzących tylko z jednego języka!



O czym jeszcze
warto pamiętać?

Hasło powinno być unikatowe - każdy portal,
serwis, z którego korzystasz powinien mieć inne
hasło

Hasło nie powinno zawierać informacji o Tobie -
zakazane słowa to: imiona (również imię Twojego
pupila), data urodzenia, numer telefonu, nazwa
ulicy, numer mieszkania, ulubione filmy czy tytuł
książki

Nie używaj kolejnych znaków (np. abc lub 123) ani
dwóch kolejno powtarzających się ciągów (np. Bb)
znaków.

Ratunku! Ktoś się włamał!
Jeśli masz podejrzenia, że ktoś włamał
się na Twoje konto:
1. Natychmiast zmień hasło
2. Zakończ wszystkie aktywne sesje
3. Wyloguj się z innych urządzeń. 
4. Zgłoś sprawę do administratora
serwisu.

Zadbaj o aktualizację swojego sprzętu   
 i oprogramowania!



Żadna instytucja czy firma, np. bank nie będzie Cię
prosić o podanie hasła lub innych danych logowania!

Jeśli napotkasz w intrenecie prośbę o podanie danych
logowania lub hasła - bądź czujny!

Prawdopodobnie masz do czynienia z oszustami!

Nigdy nie podawaj swoich
haseł osobom trzecim!



Wspólne pasje, pomoc w nauce czy przyjaźń do
grobowej deski - wiele znajomości zapoczątkowanych
w intrenecie kończy się happy endem. Warto
pamiętać, że nie wszystkie. Jedną z najważniejszych
zasad jaka obowiązuje podczas surfowania w sieci
jest zasada ograniczonego zaufania. Zarówno pod
względem przeglądanych treści, jak i nawiązywanych
znajomości. 

W końcu nigdy nie masz pewności, kto znajduje się
po drugiej stronie ekranu. Internetowi oszuści i osoby
o złych intencjach doskonale wiedzą, jak uśpić
czujność tych, z którymi rozmawiają.

czyli o jakich tematach warto rozmawiać na internetowych
czatach z obcymi osobami

Gadu gadu
 w sieci...



Tematy zakazane
w rozmowach
z obcymi przez internet

Nigdy w sieci nie należy przekazywać obcym faktów 
 o tym, gdzie można Cię naprawdę spotkać. Gdyby
taka informacja dotarła do osoby o złych zamiarach
mogłoby grozić Ci fizyczne niebezpieczeństwo!

Adres i miejsce przebywania

Informacje na temat rodziców

Unikaj informacji na temat zawodu, miejsca pracy czy
też posiadanych przez dorosłych pieniędzy.

Twoje zdjęcia

Dotyczy to nie tylko najgorszego przypadku – sytuacji,
gdy ktoś poprosi Cię o zdjęcia bez ubrania – ale
nawet normalnych zdjęć. Gdy wyślesz zdjęcia,
przestaniesz być anonimowy i bez problemu obce
osoby będą w stanie Cię rozpoznać.



Tematy zakazane
w rozmowach
z obcymi przez internet

Informacje o innych osobach

Znajomy z sieci może poprosić Cię o przekazanie
informacji na temat innych osób, na przykład
kolegów i koleżanek z klasy. Pamiętaj, nigdy nie
należy przedstawiać faktów pozwalających na
odnalezienie kogoś w prawdziwym świecie.

i najważniejsze!
Umawianie się na spotkania

Tak jak w realnym świecie nie możemy wsiadać do
samochodów obcych ludzi, tak samo powinniśmy
uważać na niebezpieczeństwa w internecie. 

Nigdy nie przyjmuj zaproszenia na spotkanie        
 z osobą, której nigdy nie widziałeś na własne
oczy. To może być pułapka!

 



Rozmówca stawia Twoich rodziców i bliskich       
 w złym świetle, podkreśla ich wady i i namawia
do izolacji

Rozmówca pisze do Ciebie bardzo często               
 i regularne, wymaga Twojej stałej obecności na
czacie

Rozmówca oczekuje od Ciebie dowodów
zaangażowania w relację

Rozmówca prosi o ukrywanie rozmów między
Wami

Rozmówca prosi o Twój adres, pyta kiedy
rodziców nie ma w domu, jak długo pracują

Rozmówca żąda wysyłania Twoich zdjęć

jeśli podczas rozmowy na czacie zaobserwujesz poniższe
zachowania - poinformuj o tym osobę dorosłą!

Sygnały, które powinny
wzbudzić Twoją czujność



3 zasady działania
w sytuacjach kryzysowych

Jeżeli coś Cię zaniepokoi lub sprawi, że poczujesz się
źle, powiedz o tym zaufanemu dorosłemu

Nie jest to ucieczka, ale konieczność by
zdystansować się od napastnika i zastanowić, co
robić dalej. Pamiętaj, w komunikatorach istnieje
możliwość zablokowania danego użytkownika -
gdy to zrobisz, już nigdy nie otrzymasz od niego
wiadomości.

Skoro ktoś Cię atakuje lub jest niemiły, przerwij
rozmowę

Zawsze masz prawo nie udzielać odpowiedzi na
pytania. Takie zachowanie nie jest brakiem
kultury, ale świadczy o tym, że jesteś
odpowiedzialny za siebie w internecie.

Nie odpowiadaj na prywatne pytania



Internet daje możliwość poznania ciekawych ludzi,        
 z którymi możesz dyskutować i wymieniać się opiniami
dotyczącymi Waszych wspólnych pasji.

W sieci odkryjesz skarbnicę wiedzy potrzebnej na
lekcjach w szkole i wiele więcej. Pamiętaj, aby
informacji szukać tylko u sprawdzonych źródeł.

O jakich tematach
możemy rozmawiać

 w intenecie?

o zainteresowaniach
i pasjach

o nauce

o grach
komputerowych

o ulubionych filmach
i serialach



Cyberprzemoc to regularne, podejmowane                 
 z premedytacją działanie wobec słabszego, który nie
może się bronić. Jej narzędziem może być każde
urządzenie mobilne - telefon, tablet czy komputer.

Celem cyberprzemocy jest wyrządzenie krzywdy
drugiej osobie, a ataki  mają najczęściej miejsce        
 w mediach społecznościowych, w komunikatorach
lub w grach online.

Cyberprzemoc to inaczej cyberbulling lub nękanie w sieci

Mniej niż zero, czyli
CYBERprzeMOC 



pisanie komentarzy  w celu ośmieszenia,
sprawienia przykrości lub wystraszenia ofiary

publikowanie upokarzających, przerobionych
zdjęć lub filmików ofiary

włamywanie się na czyjeś konto i publikowanie  
 w jego imieniu obraźliwych komentarzy/postów

szantażowanie, upokarzanie, dręczenie

wykluczenie z grona znajomych

Formy cyberprzemocy to:



Warto zwrócić uwagę, że w świecie wirtualnym każdy
nasz czyn pozostawia po sobie niezmazywalny ślad.
To, co z pozoru wydaje się niewinnym żartem, może
zostać zapisane i krążyć w sieci przez lata, np. można
zrobić screena złośliwego komentarza pod zdjęciem
profilowym koleżanki i rozesłać go do wszystkich
uczniów w szkole. Jest to akt cyberprzemocy, który
ma ogromny zasięg i może dotrzeć do ogromnej
publiczności.

W intrenecie rozpowszechnianie obraźliwych
materiałów może odbywać się w ekspresowym
tempie, przez co zahamowanie tego procesu jest
prawie niemożliwe.

Kolejną różnicą cyberprzemocy w stosunku to agresji
fizycznej jest anonimowość sprawcy. Wystarczy, że
sprawca będzie działał pod pseudonimem, a ofiara
może nie wiedzieć, kto wyrządza jej krzywdę.

Czym różni się cyberprzemoc od tradycyjnej agresji?



Jak radzić sobie
z cyberprzemocą

Może to być Twój rodzic, starsze rodzeństwo czy
nauczyciel - najważniejsze, abyś opowiedział
dorosłemu o swoim problemie. To pomoże Ci złapać
oddech, zapanować nad emocjami i zaplanować, co
dalej robić.

Poszukaj wsparcia i porozmawiaj z bliską Ci osobą

Nie kasuj obraźliwych wiadomości czy komentarzy -
zrób zrzut ekranu, który będzie stanowić dowód.

Zachowaj dowody

Poinformuj o incydencie zaufaną osobę dorosłą -
rodzica, nauczyciela czy dyrekcję szkoły.

Zgłoś incydent cyberprzemocy

Zakończ rozmowę w dowolnym momencie, nie daj
się sprowokować sprawcy. Zablokuj osobę, która Cię
prześladuje.

Nie daj się wciągnąć w spiralę agresji



Zastanów się, jak czuje się osoba, którą nieznajomy
nazwie w internetowej grze "nieudacznikiem" - myślę,
że nie przejmie się tym za bardzo i po chwili zapomni
o całym zdarzeniu. 

Sytuacja wygląda inaczej, gdy takie przezwisko
usłyszysz od osoby znajomej, na której opinii Ci
zależy. Wtedy przezwisko dotyka do żywego.

To dlatego cyberprzemoc doświadczana ze strony
kolegów z klasy, z którymi ofiara ma ciągły kontakt,
może mieć poważne konsekwencje.

Każda przemoc wyrządza człowiekowi szkodę, którą
trudno naprawić

Jakie są konsekwencje
nękania w sieci?



Ofiara cyberprzemocy czuje się osaczona,
osamotniona i bezsilna

 

Spirala konsekwencji

Ofiara boi się, że kompromitujące materiały mogą
zostać rozpowszechnione dużej grupie osób

 

Ofiara przeżywa bardzo trudne emocje: smutek,
poniżenie, upokorzenie, lęk. Ofiara ma poczucie

winy, że nie potrafi sama sobie poradzić z przemocą.

Agresja w sieci, która przez dłuższy czas dotyka
ucznia wpływa na jego sposób myślenia.

Ofiary cyberprzemocy doświadczają problemów
w kontaktach z innymi ludźmi, mają zaniżone

poczucie własnej wartości, mają  kłopoty z nauką,
pojawiają się u nich problemy zdrowotne – bóle

głowy, brzucha, problemy ze snem.



Bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online
dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia
i informacji w zakresie przeciwdziałania przemocy,    
 a także pomocy psychologicznej dzieciom
przeżywającym kłopoty i trudności, takie jak: agresja   
i przemoc w szkole, cybeprzemoc i zagrożenia
związane z nowymi technologiami, wykorzystanie
seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi,
depresja i obniżony nastrój, myśli samobójcze,
zaburzenia odżywiania. 

Linia czynna jest od poniedziałku do piątku                
 w godzinach 12.00–15.00. 

Więcej informacji znajdziesz na stronie
https://800100100.pl/

800 100 100
TELEFON DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI

Gdzie szukać pomocy?



Bezpłatny i anonimowy telefon dla dzieci i młodzieży
prowadzony przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę.

 Telefon dostępny jest codziennie od 12.00 do 2.00   
 w nocy.

Więcej informacji znajdziesz na stronie
https://116111.pl/

116 111 
TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Formularz online do zgłaszania cyberprzestępstw
takich jak: złośliwe domeny, podejrzane smsy/emaile,  
złośliwe oprogramowania (wirusy), oszustwa
finansowe, nielegalne treści.

https://incydent.cert.pl



Zapobieganie nierównościom 
i dyskryminacji w świecie wirtualnym 
i rzeczywistym

Projekt zrealizowano przy wsparciu
finansowym Województwa
Małopolskiego

cz. II



Witaj !

Internet jest fascynującą
przestrzenią, w której spędzamy
znaczną część swojego czasu.
Spotykamy w nim żywych i
czujących ludzi - choć
kontaktujemy się tylko
wirtualnie. W tym ebooku
chcemy się z Tobą zastanowić,
jak nie krzywdzić innych i jak nie
pozwolić skrzywdzić siebie w
Internecie.

Razem z Twoimi nauczycielami
zapraszamy Cię do zapoznania
się z jego treścią. Jeśli w trakcie
czytania będziesz miał/miała
pytania - zanotuj je. Wkrótce
spotkamy się na warsztacie, na
którym będziemy mogli na nie
odpowiedzieć.

Ten ebook został
przygotowany dla Ciebie



Odpowiedzialność
za słowa

Internet nie zwalnia z
odpowiedzialności za

słowa

O czym przeczytasz?

o tym także podyskutujemy 
w trakcie warsztatów...

Dyskryminacja

Czym jest?

Łańcuch
dyskryminacji

Mowa
nienawiści

Jak krzywdzimy
się nawzajem

słowem?

Postawa
asertywna

Jak mówić
stanowczo,

łagodnie i bez
lęku?

Cyberprzemoc

Czym jest?

Jak się
zabezpieczyć?

Twoje prawa i
obowiązki w
Internecie

Czyli o tym, co
wolno, a na co

nie możesz
sobie pozwolić

w sieci

Gdzie szukać
pomocy?

O tym, co możesz
zrobić, gdy

doświadczysz lub jesteś
świadkiem

dyskryminacji

Przestępstwa
w Internecie

Jak je zgłaszać? 

Prywatność w
Internecie

O nadmiernym
odsłanianiu

siebie w sieci



Na początek musisz
wiedzieć, że...

świat wirtualny jest tylko częścią świata realnego.
Nasza rzeczywistość jest o wieeeele bogatsza, niż to,
co wirtualne!

Internet stanowi tylko część naszego świata. Nie
wszystko można przeżyć w sieci.

Po drugie - bardzo ważne! Wszystko, co dzieje się               
w świecie Internetu ma swoje konsekwencje                      
w rzeczywistości. To, co napiszesz, nagrasz, wrzucisz
do sieci nie zniknie wraz z wyłączeniem komputera.
Jeśli skrzywdzisz kogoś w Internecie, poniesiesz
bardzo realne konsekwencje.

ŚWIAT
RZECZYWISTY

ŚWIAT
WIRTUALNY



W Internecie SPOTYKAMY
LUDZI - nie roboty!

Pamiętaj, że osoba z którą
piszesz lub którą
komentujesz, jest realna. To
żywy człowiek, a nie sztuczna
inteligencja :-)

Spróbuj przez chwilę
wyobrazić sobie, co poczuje
ktoś, kto przeczyta Twoją
wiadomość lub komentarz.

Czy pojawi się w nim złość?
Strach? Smutek? Wstyd?

Jeśli tak - skasuj ją i spróbuj
napisać od nowa.

Nawet krytyczny komentarz
ma zachęcić do działania,
zmiany, a nie do tego, by ktoś
przepłakał całą noc po
przeczytaniu go. 

Zgodzisz się ze mną, prawda?

Żywi ludzie
W Internecie wcale NIE
jesteśmy ANONIMOWI!

Wiedziałeś o tym? To, że
piszesz z kimś nieznajomym
i ukrywasz się pod
wymyślonym nickiem,
wcale nie oznacza, że nie da
się odkryć Twojej
tożsamości. Policja zrobi to
bez trudu.

Cokolwiek robisz w
Internecie - rób to tak, by
móc się pod tym podpisać
własnym IMIENIEM I
NAZWISKIEM bez wstydu.

Używanie nicków nie
zapewni Ci bezkarności,
jeśli kogoś skrzywdzisz.

To trochę, jak z
przestępcami w
kominiarkach - przez chwilę
nie można ich rozpoznać,
ale po schwytaniu
kominiarka nie daje im
żadnej ochrony.

Brak anonimowości



Internet to tylko OKROJONA
część rzeczywistości.

Nie daj sobie wmówić, że
jeśli czegoś nie ma w sieci to
nie istnieje.

Twoje życie dzieje się TU I
TERAZ. I tylko takie jest
prawdziwe. Nie musisz
wszystkiego transmitować w
Internecie.

 I nie musisz ufać
wszystkiemu, co tam
zobaczysz lub przeczytasz.

Jest też duże ryzyko, że jeśli
spędzasz w sieci większość
czasu to sporo prawdziwego
życia tak naprawdę Cię
omija...

Internet to okrojona
rzeczywistość

Mogłoby się wydawać,
że wszystko, co
przesyłamy do
Internetu w nim
pozostaje i nie
przekracza granicy
monitora. To jednak nie
jest prawdą. 

Krzywda, czy
przestępstwo
popełnione w
Internecie nie znikną
wraz z odłączeniem
komputera od prądu. 

Sprawca przemocy
poniesie rzeczywiste
konsekwencje
(również prawne).

A ofiara przemocy
cierpi bardzo realnie i
nie odetnie się od
swojego bólu, jak od
Internetu.

Konsekwencje 
w realnym świecie



Dyskryminacja

Dyskryminacja to prześladowanie
poszczególnych osób lub grup społecznych
albo ograniczanie ich praw ze względu na
rasę, narodowość, wyznanie, płeć lub
jakąkolwiek cechę/przynależność.

Dyskryminacja zaczyna się od tego, że nie
chcemy poznać i lepiej zrozumieć drugiego
człowieka. Nie jesteśmy go ciekawi.

Upraszczamy. Skoro ma rude włosy... skoro
jest muzułmaninem... skoro przyjechał z
Ukrainy... skoro jest dziewczyną... to na
pewno... 

Wiem, jaki jest. Nie muszę pytać. I wiem, że
nie lubię takich ludzi, jak ona/on.

W ten sposób nie zadajemy sobie trudu
bliższego poznania tej konkretnej osoby, ale
jesteśmy wobec niej wrodzy z samego faktu,
kim jest.

czyli gorzej cię traktuję, bo jesteś...



Dyskryminacja

Dyskryminacja rodzi się powoli. Czasem trudno uchwycić,
kiedy się zaczęła. 

Najpierw powstają przekonania, które słyszymy od innych,
czytamy o nich w mediach. Zwykle zaczynają się od słów
"wszyscy, którzy...". Nie sprawdzamy, czy są prawdziwe. Nie
zastanawiamy się nad nimi. Przyjmujemy je bezkrytycznie. Są
to STEREOTYPY.

Stereotypy dość szybko zmieniają się w UPRZEDZENIA.
Korzystamy z nich, by uzasadnić swoją niechęć do jakiejś
grupy ludzi. Najczęściej wtedy, gdy czujemy lęk. Jeśli nigdy nie
znałem kogoś, kto ma tatuaż. A tatuaże budzą mój strach, to
dość szybko uzasadnię sobie to mówiąc, że wszyscy, którzy
noszą tatuaże są niebezpieczni. Uprzedzenia służą do tego,
by poradzić sobie z własnym lękiem.

Konsekwencją uprzedzeń jest DYSKRYMINACJA. Jest ona
wprowadzeniem "w czyn" naszych myśli. Jeśli nie poprzestaję
na negatywnym ocenianiu i dystansowaniu się od osoby z
tatuażem, to kolejnym krokiem może być agresja lub
wykluczanie jej ze społeczności.

Oczywiście tatuaż był jedynie przykładem. Ten schemat może
dotyczyć każdej cechy lub przynależności.

czyli gorzej cię traktuję, bo jesteś...



Schemat powstawania
dyskryminacji

DYSKRYMINACJA

Krzywdzące
traktowanie danej
grupy ludzi lub
jednego człowieka
ze względu na jego
cechy (wiek, płeć,
wyznanie, rasę,
niepełnosprawność,
chorobę)

Kiedy spotkam
kogoś z  długimi
włosami to
przesiądę się do
innej ławki,  a jak
się nadarzy okazja
to usunę go z
klasowej grupy na
FB...

UPRZEDZENIA

Wrogie lub
negatywne
nastawienie
dotyczące
określonych grup
ludzi.

Wrogość wynika
tylko i wyłącznie z
przynależności do
danej grupy. 

Uprzedzenia
wyrastają ze
stereotypów

Nie lubię
wszystkich, którzy
mają długie włosy,
bo są...

STEREOTYPY

Trwałe przekonania
na temat pewnych
grup ludzi. Często
niepoparte
osobistym
spotkaniem z nimi.
Wiążą się z nimi silne
emocje. Są
uproszczone i
skrótowe

Wszyscy, którzy
mają długie włosy
są....



Ludźmi trzeba się
ciekawić. Pytać. 

Poznawać. 
Prosić o wyjaśnienie.

Słuchać ich opinii.
 

Niestety dużo szybciej 
i łatwiej przychodzi

nam ich ocenić.
 
 

Ludzie nie są do siebie
podobni. 

 
I nie muszą takimi być.

 
Zdanie, które zaczyna się
od "wszyscy, którzy..." na

pewno jest fałszywe.
 
 

 

INNY OBCY NOWY



Zanim zaczniesz prześladować kogoś ze względu na przynależność do
jednego    z podobnych kół - pamiętaj, że sam do jakiegoś należysz i
będziesz należał... 

Prześladujesz kogoś z powodu, na który nie ma on żadnego wpływu!

To nie od Ciebie zależy, do którego kółka należysz, ani w którym
znajdziesz się w przyszłości...

NIEPEŁNOSPRAWNY

DZIECKO RODZICA
UZALEŻNIONEGO

OD ALKOHOLU

DZIECKO
ROZWIEDZIONYCH

RODZICÓW

HOMOSEKSUALISTA

BIEDNY
NIEWIERZĄCY

UKRAINIEC

ROM

ŻYD

KATOLIK

ADOPTOWANY

POLAK

NIEWIDOMY

UCHODŹCA

Jeśli nigdy wcześniej nie spotkałeś Roma, Żyda, uchodźcy, kogoś
niepełnosprawnego itd. - podejdź, zapoznaj się i zapytaj o to, co Cię ciekawi!

Uprzejma ciekawość jest naprawdę przyjemna. Poproś drugiego człowieka,
żeby opowiedział Ci o swoim świecie. Nie bój się :-)

Jeśli nie rozumiesz, jak to jest należeć do jednego z podobnych kół...



jeśli nikogo nie atakujesz fizycznie i nie bijesz to
jeszcze nie oznacza, że go nie dyskryminujesz...

Celowe pomijanie, nie zapraszanie na klasowe
wydarzenia, usuwanie z grup klasowych, czy
wyśmiewanie za plecami - to wszystko są subtelne
formy dyskryminacji.

Bolą niemniej, niż przemoc fizyczna! 

Często też prowadzą do eskalacji agresji, a w
konsekwencji do przemocy fizycznej.

Dyskryminacja zaczyna się subtelnie...

IZOLOWANIE
POMIJANIE

 WYŚMIEWANIE

AGRESJA
FIZYCZNA

AGRESJA
SŁOWNA

WYKLUCZANIE 
Z GRUPY, ZE
WSPÓLNEGO
ŻYCIA KLASY



ANTYSEMITYZM
To wynikająca z
różnego rodzaju
uprzedzeń
postawa
niechęci,
wrogości wobec
Żydów i osób
pochodzenia
żydowskiego;
prześladowania i
dyskryminacja
Żydów jako
grupy
wyznaniowej,
etnicznej lub
rasowej oraz
poglądy
uzasadniające
takie działania

KSENOFOBIA
To postawa
charakteryzująca
się niechęcią lub
wrogością do
obcych (rasowo,
religijnie lub
etnicznie) i do
tworzonej przez
nich kultury

RASIZM

To zespół
poglądów,
według których
istnieją
naturalne i
wrodzone
różnice między
rasami ludzkimi,
co musi
prowadzić do
dominacji jednej
nad pozostałymi
(np. ludzi białych
nad
czarnoskórymi)

HOMOFOBIA

Oznacza strach
wobec osób
homoseksualnyc
h. Homofobia
wiąże się
nierzadko także
z niechęcią czy
nawet
nienawiścią
wobec ludzi z
inną orientacją
seksualną

Formy dyskryminacji

Dyskryminujemy ludzi ze względu na różne aspekty ich życia.
Poniżej znajdziesz definicje najpopularniejszych form
dyskryminacji.
Historia pokazuje, że dyskryminacja może prowadzić do tak
drastycznych konsekwencji, jak wojny, czy niewolnictwo...



Negatywnie nacechowane
wypowiedzi skierowane do
określonej jednostki/grupy
ze względu na posiadane
przez nią cechy.

Mowa nienawiści obejmuje
wszelkie formy wypowiedzi,
które szerzą, propagują czy
usprawiedliwiają nienawiść.

Mowa nienawiści to forma
realizowania dyskryminacji.

Obraźliwy lub agresywny
komentarz zamieszczony w
Internecie.

Hejt to nie tylko zgryźliwe i
agresywne komentarze, które
oczerniają, to także obraźliwe
memy, grafiki i filmy.

Innymi słowy hejt to mowa
nienawiści w świecie
wirtualnym.

Mowa nienawiści Hejt



Wszyscy w mediach
społecznościowych komentują
zdjęcia, nagrania i relacje innych. Na
tym polega "magia" tych portali.
Każdy może bezkarnie
skomentować każdego.
Wydaje nam się, że możemy zrobić
to, na co nie mamy odwagi w
zwyczajnym życiu. Bo przecież nie
zaczepimy nieznajomego mówiąc
"ależ masz beznadziejne buty".
Znajomym też rzadko dajemy takie
uwagi, zwłaszcza gdy nie jesteśmy
pytani o opinię. A przynajmniej
długo się zastanawiamy, jak to co
powiemy wpłynie na naszą
przyjaźń...

Wydaje się, że w social mediach to,
co innego.. Czy aby na pewno??? Bo
dla czytającego przykrość i ból są
dokładnie takie same!

Może Ci się wydawać, że skoro ktoś
wrzuca coś do social mediów to
oznacza, że jest gotowy przyjąć
każdy komentarz. To nie jest
prawdą! To, że tworzysz
posty/filmiki i chcesz dzielić się nimi
z innymi oznacza, że jesteś gotowy
poznać cudzą opinię,
przedyskutować jakiś temat. Albo
zwyczajnie się czymś pochwalić.
NIKT NIE JEST GOTOWY NA
PRZYJĘCIE
HEJTU.

Masz prawo do swojej opinii.
Oczywiście, że tak. Ale nie każdą
opinią musisz się dzielić. Jeśli
byłaby niszcząca - ZACHOWAJ JĄ
DLA SIEBIE.

To tylko opinia czy już
hejt?



czy osoba zamieszczająca
posta/zdjęcie/film prosi odbiorców
o opinię?

czy akurat Ty masz prawo wyrażać
opinię na temat tych treści? Może
są one kierowane do grupy
fanów/obserwatorów. Ty nie musisz
do niej należeć. Wyłączenie
subskrybcji lub "odlajkowanie" jest
wystarczającą reakcją.

zastanów się dlaczego go piszesz?
czy faktycznie chcesz wejść w
dyskusję z innymi? czy tylko chcesz
odreagować na nich swoją złość?

pomyśl, jak Ty byś się poczuł po
przeczytaniu takiego komentarza
pod swoim postem?

sprawdź, czy to, co napisałeś
można przekazać łagodniej? Z
większym szacunkiem?

Nawet krytyczną opinię mamy
obowiązek przekazać w sposób
spokojny i kulturalny. Internet nie
zwalnia z tego obowiązku!

ZANIM OPUBLIKUJESZ komentarz:

Jesteś odpowiedzialny  
za swoje słowa
(również te napisane 
w Internecie...)



#bodyshaming - czyli zawstydzanie
ciała, to nowe dość powszechne
zjawisko w sieci.

Internet daje nam przyzwolenie
na ocenianie cudzego ciała. To
dużo więcej niż tylko
komplement pod zdjęciem w
kostiumie kąpielowym.
Pozwalamy sobie na bardzo
śmiałe komentarze. 

W realu prawdopodobnie nigdy
byśmy się nie zdecydowali na
to, by komuś zaserwować
uwagę w stylu "musisz
schudnąć", "jak możesz
pokazywać się w kostiumie
kąpielowym z takim ciałem",
"wyglądasz obleśnie",
"schudnij", "przytyj" etc.

Dlaczego pozwalamy sobie na
to w Internecie???

Zapewne dlatego, że po napisaniu
takiego komentarza nie widzimy
bezpośredniej reakcji adresata. 

Nie widzimy łez zawstydzonej przez
nas osoby...

 I tak łatwo nam się od niej
zdystansować.

#bodyshaming #bodypositive



Twoje ciało nie
podlega ocenie!
Pamiętaj, że nie masz prawa komentować
cudzego ciała! To sprawa niezwykle
osobista, dlaczego ktoś wygląda właśnie tak.

Z jakiego powodu nie może schudnąć lub
przytyć. Skąd się wzięły blizny lub fałdki na
jego ciele...

Zwykle wyczuwamy, że nie wolno
komentować uszkodzeń ciała lub
niepełnosprawności. Ale wobec osób
zdrowych brakuje nam tego wyczucia. Tutaj
zasada jest taka sama! Wygląd ciała to
sprawa niezwykle osobista. 

To, że zauważasz czyjeś mankamenty
urody nie jest przyzwoleniem do tego, by
je komentować. Nawet       w Internecie!

To samo dotyczy Twojego ciała. Nikt
nie ma prawa go oceniać,
komentować, ani porównywać. A Ty
masz obowiązek chronić je przed
tego rodzaju komentarzami. 

Twoje ciało jest jedyne i
niepowtarzalne. Mam nadzieję, że
jest zdrowe i dobrze Ci służy. 

Każde ciało jest pozytywne, bo
dostajemy je na całe życie. I ono
podtrzymuje nasze życie. Nie warto
toczyć z nim wojny... Dużo
rozsądniej jest zaprzyjaźnić się z nim
i otoczyć je troską.

Jego wygląd i forma są Twoją
osobistą sprawą. I tylko Ty masz
prawo decydować o tym, czy
powinno chudnąć, czy też przytyć.

Ta sprawa nie powinna być
omawiana w sieci. Masz prawo się
przed tym chronić!



Umieszczaj treści
tylko dla wybranej

grupy osób. Dobieraj
grono swoich

odbiorców. Zadbaj,
by wszystkie Twoje

treści nie były
ogólnodostępne.

 

Zablokuj osobę
hejtującą/ usuń ją ze

swojego fanpage`a
lub grona

znajomych.

 

Jak chronić siebie
przed hejtem?

Zgłoś
hejt/naruszenie
regulaminu do

administratorów
strony.

 

Skorzystaj z opcji
"zgłoś SPAM lub

nadużycie".

 

Czuj się gospodarzem
swojego fanpage`a. To
Ty musisz zadbać, by
odwiedzający go fani
czuli się bezpieczni.

Usuwaj obraźliwe
komentarze. Reaguj,

gdy ktoś pisze w
sposób agresywny.

 

Pokaż obraźliwe
treści swoim

rodzicom/dorosłym
opiekunom. Poproś
ich o interwencje.

 

Starannie dobieraj treści,
które wrzucasz do sieci.

Pamiętaj, że staną się
publiczne. Zastanów się, czy

na pewno jesteś gotowy
przyjąć komentarze na temat
swojego zdjęcia w kostiumie

kąpielowym, czy
skomponowanej piosenki...

Może warto pokazać je tylko
swoim bliskim?

 
Nie udostępniaj

hejterskich treści,
nie przesyłaj ich

dalej - nawet po to,
żeby je skrytykować.

Nie zwiększaj
zasięgów hejterom!!!

 



 

Jak zgłosić 
treści dyskryminacyjne na FB?

 
 

 

 

 



Jak zgłosić 
treści dyskryminacyjne na FB?

Jak zgłosić 
treści dyskryminacyjne na Youtube?

 

 



Asertywność
Zachowanie asertywne oznacza
bezpośrednie, uczciwe i stanowcze
wyrażenie swojej opinii/potrzeby/uczucia z
respektem i szacunkiem dla
opinii/potrzeb/uczuć drugiej osoby.

Masz prawo do wyrażania swoich
opinii/potrzeb/uczuć tak długo, jak długo
nie krzywdzisz innych. Masz prawo mówić
rzeczy trudne/raniące tak długo, jak długo
nie kierujesz się agresją.  A zranienie nie
jest celem samym w sobie. Jeśli nie da się
go uniknąć - spróbuj je zminimalizować.

Asertywność to umiejętność
pełnego wyrażania siebie w
kontakcie z drugą osobą

Są osoby, którym przychodzi to łatwiej. Są takie, które mają większe trudności. Nie
ma jednak ludzi "nieasertwnych" od urodzenia. 

Asertywność zakłada głęboki szacunek do samego siebie i do innych ludzi.

Prawa/potrzeby/uczucia drugiego człowieka są równie ważne, co Twoje. 

A Twoje prawa/potrzeby/uczucia równie ważne, co innych ludzi.

Jeśli zastanawiasz się, czy postąpiłeś asertywnie pomyśl, czy ta sytuacja zwiększyła
Twój szacunek do samego siebie? 

Jeśli tak - prawdopodobnie postąpiłeś asertywnie.

Asertywność nie jest wrodzona. To umiejętność, której
każdy może się nauczyć. 

Masz prawo do proszenia innych o różne sprawy, dopóki dopuszczasz możliwość,
że mają prawo Ci odmówić



Asertywność
Powiedz wyraźnie na co się nie
zgadzasz. Użyj słowa NIE. Bądź
precyzyjny i przejrzysty. Uprzedź, jak
zamierzasz postąpić. Powiedzenie
prawdy bez zamazywania jest formą
okazania szacunku sobie i drugiej
osobie.

Mów w pierwszej osobie. Zacznij od
"chcę"/ "postanowiłem"/
"zdecydowałem"/ "wolę"/ "jest dla mnie
ważne, żeby..."

Powiedz krótko o powodach, ale nie
usprawiedliwiaj się nadmiernie. Możesz
nie mieć dziś nastroju na wyjście do
kina. I jest to wystarczający powód. Nie
potrzebujesz szukać wymówki. 

Odwołaj się do swoich uczuć - druga
osoba poczuje się potraktowana z
szacunkiem, gdy szczerze powiesz jej, co
kryje się za Twoim "NIE"

 Nie przepraszaj nadmiernie. Przeproś
za pokrzyżowanie czyichś planów, ale
nie za to, że nie masz siły na wspólną
grę na boisku. Masz prawo nie mieć sił.

1.

2.

3.

4.

5.

Bądź ŁAGODNY, STANOWCZY, NIE BÓJ SIĘ.

Asertywna odmowa



Cyberprzemoc

nękanie, straszenie, szantażowanie z
użyciem sieci

rejestrowanie niechcianych zdjęć i
filmów

wojna na obelgi (flaming)

podszywanie się w sieci pod cudzą
tożsamość

publikowanie lub rozsyłanie
kompromitujących
informacji/zdjęć/filmów

wykluczanie

ujawnianie/pozyskiwanie tajemnic

włamania na konta w mediach
społecznościowych

Jest to przemoc z
wykorzystaniem mediów
(Internet/telefon). 
Ma różne formy:

jest tak samo zakazana, jak przemoc w świecie realnym

za jej stosowanie możesz być ukarany prawnie

ma takie same konsekwencje dla ofiar, jak przemoc w realu

ma ogólnoświatowy zasięg, więc Twoich słów i czynów nie da się łatwo wycofać.
Nawet jeśli przeprosisz - konsekwencje tego, co zrobiłeś pozostaną w sieci

agresywne zachowania w Internecie mogą zniszczyć relacje w życiu realnym

wszyscy internauci są odpowiedzialni za atmosferę, jaką tworzą na grupach/forach i
portalach, które tworzą.

Ty sam musisz traktować innych, tak jak sam chciałbyś być traktowany w sieci

Musisz wiedzieć, że przemoc w sieci:



SPRAWCA PRZEMOCY
Sprawcą cyberprzemocy zwykle jest osoba,
która ma trudność we włączeniu się do grupy.
Nie potrafi nawiązywać relacji. Często nie potrafi
także poradzić sobie z własnymi przeżyciami i
emocjami. Internet dodaje jej "odwagi".

Sprawca zwykle działa impulsywnie. W świecie
wirtualnym dość szybko doświadcza, że jego
czynów nie da się szybko "cofnąć" lub
"wymazać". Trwałę usunięcie treści z Internetu
jest praktycznie niemożliwe.

Sprawca może doświadczać silnego poczucia
winy. A poradzenie sobie z nim nie będzie
łatwym procesem. Zwłaszcza, gdy jego ofiara
poniesie poważne konsekwencje jego ataku.

OFIARA PRZEMOCY

Ofiara przemocy często przeżywa poczucie winy w
związku z tym, że to akurat ona została "wybrana" przez
sprawcę. Wstyd i poczucie winy to najmocniej dręczące ją
emocje. Rzadko ma siłę, by się obronić lub poprosić
kogoś o taką obronę. To, co pomaga ofierze w przeżyciu
tego, co ją spotkało to po prostu złość na sprawcę i
uzyskanie wsparcia/obrony/sprawiedliwości.

Przemoc ma szeroki zasięg. Jej skutki dotykają ofiarę, sprawcę  i
świadków. Cyberprzemoc ma zasięg globalny- bo tak daleko sięga
Internet.

ŚWIADEK PRZEMOCY

Świadkowie przemocy najczęściej czują bezradność. Tłumaczą
sobie, że nie mają wpływu na sytuację i że są inni, którzy mogą
zareagować. 

Świadek przemocy to właśnie ta osoba, która ma więcej siły i
dystansu, niż sama ofiara. I to on powinien najszybciej
zareagować na cyberprzemoc.

Jeśli jako świadek przemocy pozostajesz bierny - musisz się
liczyć z potężnym poczuciem winy, z którym będziesz musiał
się zmierzyć.



Przepisy prawa (Kodeks karny), które
dotyczą również zachowań w Internecie:

Art. 257 KK

Kto publicznie znieważa grupę
ludności albo poszczególną
osobę z powodu jej
przynależności narodowej,
etnicznej, rasowej,
wyznaniowej albo z powodu jej
bezwyznaniowości lub z takich
powodów narusza
nietykalność cielesną innej
osoby, podlega karze
pozbawienia wolności do lat 3

Art. 256 KK

Kto publicznie propaguje
faszystowski lub inny totalitarny
ustrój państwa lub nawołuje do
nienawiści na tle różnic
narodowościowych, etnicznych,
rasowych, wyznaniowych albo ze
względu na bezwyznaniowość
podlega grzywnie, karze
ograniczenia wolności albo
pozbawienia wolności do lat 2

Art. 216 KK

Kto znieważa inną osobę
(...) publicznie lub w
zamiarze, aby zniewaga
do tej osoby dotarła
podlega grzywnie lub
karze ograniczenia
wolności

Art. 190 KK

Kto przez uporczywe nękanie innej
osoby (...) wzbudza u nej
uzasadnione okolicznościami
poczucie zagrożenia lub istotnie
narusza jej prywatność podlega
karze pozbawienia wolności do lat 3.

Tej samej karze podlega, kto
podszywając się pod inną osobę
wykorzystuje jej wizerunek lub inne
jej dane osobowe w celu
wyrządzenia jej szkody majątkowej
lub osobistej
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Emerytury

SFERA PUBLICZNA

SFERA DLA
ZNAJOMYCH

SFERA DLA
BLISKICH

ZNAJOMYCH

SFERA DLA
NAJBLIŻSZYCH

PRZYJACIÓŁ I RODZINY

SFERA 
OSOBISTA

Każdy człowiek ma następujące sfery życia:

Internet jest miejscem publicznym - i co do zasady dzielimy się w nim sprawami, które
chcemy i możemy "ogłosić całemu światu". 

Pewne rzeczy adresujemy do dalszych znajomych, a pewne "na priv" do indywidualnych,
bliskich osób. 

Musimy jednak pamiętać, że w momencie wrzucenia ich do Internetu tracimy nad
nimi kontrolę (nawet jeśli ograniczyliśmy zasięg odbiorców danej informacji).

Informacji, które dotyczą najbardziej wewnętrznego koła - czyli sfery osobistej (nasze
zdrowie, ciało, nasza seksualność, intymne wyznania etc.) dla własnego bezpieczeństwa
lepiej nie wrzucać do sieci!!!



PRYWATNOŚĆ 
W INTERNECIE

Twoje prawo
Pamiętaj, że masz prawo do
prywatności - czyli do swoich
osobistych spraw, myśli, zdjęć,
relacji, którymi nie
musisz i nie powinieneś dzielić
się z innymi.
To Ty sam musisz stać na
straży swojej prywatności.
Jest ona wielką wartością -
chroni Cię przed zranieniami
i nadużyciem. Jeśli ją
naruszasz - narażasz się na
niebezpieczeństwo.

Prywatność innych
W Internecie masz obowiązek
chronić swoją prywatność, ale
również szanować prywatność
innych osób.
Jednym z najbardziej
drastycznych sposobów
naruszenia cudzej prywatności
jest nagrywanie/robienie zdjęć
bez zgody występującej na nich
osoby i zamieszczanie ich w sieci.
Pamiętaj, że nie masz prawa tego
robić. Nigdy i w żadnych
okolicznościach! Zawsze gdy
chcesz zamieścić zdjęcie/film, na
którym są inni - masz obowiązek
poprosić ich o zgodę na
publikację!

Decyzje w Internecie są
nie do cofnięcia!
Pamiętaj, że to, co dzieje się
miedzy dwiema osobami w
Internecie - za pomocą
jednego kliknięcia może być
dostępne dla wszystkich
użytkowników. Tego nie da
się
odwrócić!



Domyślam się, że masz już konto
na jednym z tych portali... Albo za
chwilę je założysz.

Pamiętaj, że granica jest wyraźna:
konto na FB może założyć osoba,
która ukończyła 13 lat!

Nie chodzi tutaj o okrutny zakaz
dorosłych, którzy chcą odciąć Cię
od kontaktu ze znajomymi. 

To ograniczenie wynika z tego, że
jako dziecko nie zawsze masz
świadomość, że w Internecie
kreujesz swój publiczny wizerunek.
Jak pamiętasz  - z Internetu nic nie
znika. Może tak być, że Twoje
lekkomyślnie wrzucone zdjęcie trafi
za kilka lat do Twojego przyszłego
pracodawcy i z tego powodu nie
dostaniesz wymarzonej pracy...

Dlatego z tworzeniem kont w
mediach społecznościowych warto
się wstrzymać i dobrze przemyśleć,
co chcemy na nich zamieszczać.

Media społecznościowe:
Facebook, Instagram, Twitter

To kim jesteś i co robisz ma
ogromną wartość dla Ciebie i
Twoich bliskich.

Lajki oceniają tylko jakiś
wycinek Twojej rzeczywistości,
kadr z Twojego życia. Na
dodatek często klikamy je
odruchowo i bez większego
namysłu.

To bez sensu opierać swoje
samopoczucie na ilości kciuków
pod zdjęciem...

Twoja wartość nie mierzy się
"lajkami"



W social mediach każdy z nas jest
aktorem.

Przedstawiamy i odgrywamy swoje
życie na oczach innych. Wiadomo, że
staramy się pokazać od najlepszej
strony. Bo kto chwaliłby się
porażkami?

Pamiętaj o tym zwłaszcza wtedy,
kiedy porównujesz swoje życie do
życia innych osób w sieci.

Na pewno nie wiesz wszystkiego i nie
znasz ich w całości. 

A w Internecie na pewno nie
zobaczysz ich wad, porażek,
niedociągnięć... 

Z pewnością je mają, tylko po prostu
w Internecie nie chcą ich
prezentować!

To tylko "teatr"
Social media służą do
podtrzymywania relacji z
dalszymi i bliższymi
znajomymi. Stwarzają
również do poznawania
nowych osób na
grupach/forach.

Musisz pamiętać o jednym: W
Internecie KAŻDY MOŻE BYĆ
KAŻDYM!

To, że przedstawiamy się,
jako określone osoby wcale
nie musi być prawdą. To tylko
nasza deklaracja. Miej
ograniczone zaufanie do
osób, które poznajesz w sieci.

Nigdy nie umawiaj się z nimi
w realu bez wiedzy i zgody
dorosłych!

Pamiętaj też, że w Internecie
bez trudu można się podszyć
pod kogoś kim się nie jest. 

Jest taka możliwość, że
rozmawiasz z kimś, kto tylko
udaje Twojego znajomego.
Bądź ostrożny i nieufny!

Nowe znajomości



Netykieta
Bądź odpowiedzialny za wszystko, co
zamieszczasz w Internecie. 

Wypowiadaj się w taki sposób, by móc pod
swoimi słowami podpisać się imieniem i
nazwiskiem. 

Nie używaj Caps Locka - oznacza on krzyk.

W trakcie spotkań online z włączoną
kamerą dbaj o swoją prywatność - nie
wszyscy muszą widzieć Twoich
domowników albo bałagan w łazience...

Nie spamuj, nie rozsyłaj łańcuszków. Nie
"zaśmiecaj" skrzynek odbiorczych innych
osób.

Używając zwrotów "Ty", "Ciebie", "Pan",
"Pani" zawsze korzystaj z wielkich liter. W
ten sposób okazujesz szacunek innym
internautom.

Nie wywołuj i nie wikłaj się w internetowe
awantury i obraźliwe potyczki.

Nie zamieszczaj cudzych zdjęć/nagrań bez
zgody osób, które na nich widnieją.

Kiedy uczestniczysz w spotkaniu online z
włączoną kamerą - ubierz się i przygotuj
tak, jakbyś wychodził z domu. Pamiętaj, że
Internet jest miejscem publicznym. Nie jest
dobrze włączać się na spotkanie w
piżamie...

Użyj wyszukiwarki na forum lub Google.
Chcesz zadać proste pytanie? Sprawdź
najpierw, czy nie padło wcześniej na forum,
na którym szukasz informacji. Jeśli sprawa
jest prosta, użyj po prostu Google.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Czyli o kulturze w świecie
wirtualnym...

R|R



Poradnia Dziecko w Sieci

Zajmujemy się pomocą dzieciom, które
doświadczyły: cyberprzemocy, kontaktu ze
szkodliwymi treściami w internecie, m.in.
pornografią, uwodzenia i wykorzystania

seksualnego online, innych trudnych
sytuacji związanych z korzystaniem z

urządzeń ekranowych. 

tel.: 22 826 88 62

poradniadws@fdds.pl
Telefon zaufania

dla
dzieci i

młodzieży
(czynny całą dobę 7dni 

w tygodniu)

116 111

Pomoc

Powiadom swoich rodziców/ prawnych opiekunów. Jako osoba niepełnoletnia
potrzebujesz, by to oni reprezentowali Cię w kontaktach np. z policją

To Twoi opiekunowie zdecydują, czy i gdzie zgłosić wydarzenie, które opiszesz

Nie kasuj zdjęć/wiadomości, które mogą być dowodami przemocy, której
doświadczyłeś

Nie bój się skorzystać z pomocy swojego szkolnego psychologa lub pedagoga.
Zwłaszcza, gdy obawiasz się bezpośredniej rozmowy z rodzicami.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej o bezpiecznym korzystaniu z Internetu wejdź na stronę:
www.sieciaki.pl lub www.necio.pl

Pamiętaj przede wszystkim, że z cyberprzemocą nie poradzisz sobie sam.
Jeśli jesteś ofiarą lub świadkiem przemocy w Internecie:

Telefon wsparcia dla
rodziców

i nauczycieli w
sprawie

bezpieczeństwa dzieci

800 100 100

Policyjny formularz do
zgłaszania incydentów w

Internecie

https://incydent.cert.pl/

mailto:poradniadws@fdds.pl
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Oglądnij filmy przygotowane przez Fundację FYLION
o bezpieczeństwie dzieci i młodzieży

w sieci na kanale Fundacji na YouTube

www.fylion.org

Fundacja FYLION
ul. Nawojowska 4/203

33-300 Nowy Sącz
e-mail: fylion@fylion.org

tel. 791 790 190
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