
 ЗНАЕТЕ ЛИ ЧЕ… 

 26% от децата имат публичен профил в 

социална мрежа. 

 Децата от всички възрастови групи имат 

недостатъчна дигитална компетентност – 

тяхната увереност често надвишава 

реалните им умения. 

 12% от европейските деца на възраст 

между 9 и 16 години споделят, че са били 

притеснени или разстроени от нещо в 

Интернет… 

 …но 56 %  от случаите родителите на 

детето не знаят за това. 

 1 от всеки 8 родители не се е интересувал 

какво прави детето му онлайн… 

 …но 56% от родителите съветват децата 

си как да се държат с другите в Интернет. 

 44% от децата смятат, че родителската 

намеса ограничава поведението им 

онлайн, 11% смятат, че ги ограничава 

много. 

 

Да си помогнем взаимно за 

безопасно ползване на Интернет 

 Учителите са най-малко ангажирани с 

онлайн безопасността на децата на възраст 

между 9 и 10години. 

 36% от децата на възраст между 9 и 16 

години са категорични, че знаят повече за 

Интернет от родителите си. 

 

  

 

 73% от децата споделят, че получават 

помощ или подкрепа от връстниците си 

при употребата на Интернет. 

 

 44% от децата твърдят, че са получавали 

съвети за онлайн безопасност най-често от 

родителите си (63% ), от учители (58%) и 

от роднини  (47% ). 

 Родителите търсят съвет за онлайн 

безопасност най-често от семейството и 

приятели (48%). 

 87% от децата използват Интернет вкъщи. 

Полезни съвети : 

към децата - онлайн е забавно, но 

независимо дали ви харесва в блога, в 

играта или социалната мрежа следвайте 

следните основни правила, за да 

предпазите себе си където и да сте онлайн: 

- Дръжте в тайна лична информация 

/имена, адрес, ел.поща и т.н./; 

- Никога не си уреждайте среща с 

контакти от мрежата в реалния свят; 

- Кажете на доверен възрастен ако сте 

попаднали на нещо, което ви обърква 

или ви кара да се чувствате неудобно; 

 

Информация за родители и 

настойници: 

- Най-добрата защита срещу онлайн 

рисковете е да сме добре 

информирани, за да даваме насока  

и адекватна подкрепа.  Откритите 

разговори с децата ще спомогнат да  

 

използват новите технологии 

отговорно. 

    Информация за учителя: 

Учителите имат задължението да се 

грижат за своите ученици като това 

включва подпомагане на младите 

хора при използването на новите 

технологии безопасно и отговорно, 

с цел придобиване на ключови 

умения необходими за 

образованието им, а именно: 

- Да търсят ефективно информация в 

предлаганото онлайн съдържание; 

- Да знаят как да защитят личната си 

информация и репутация; 

- Да знаят къде могат да получат 

помощ, ако има проблем;. 

 

Мост между поколенията – „ Да 

открием дигиталния свят заедно и 

… безопасно ! “ 

 Акцентираме върху всеобхватното 

влияние на Интернет – дигиталният свят, 

който обхваща хора от всички поколения и 

култури – като насърчава семействата 

заедно да се погрижат този свят да бъде 

безопасен. Независимо дали сте на 5, 40 

или 75 години, независимо дали 

използвате Интернет веднъж в месеца или 

няколко пъти на ден – всеки може да 

допринесе с нещо за подобряване на 

онлайн уменията и безопасността на 

останалите. 



Действията на всеки един от нас са важни, 

за да осигурим онлайн безопасността на 

децата. 

 Днес реалният и виртуалният свят 

са неразривно свързани – от семейства, 

които общуват чрез уеб-камера с роднини  

и приятели в чужбина, до деца, които 

пишат своите домашни онлайн. Интернет 

е уникална среда, в която хора от всички 

възрасти  могат да учат заедно  и да се 

учат един от друг, особено когато става 

въпрос за онлайн безопасност. 

Младите хора, които владеят 

новите технологии, могат да  учат по-

възрастните как да ги използват. От своя 

страна възрастните могат да използват  

житейския си опит, за да съветват младите 

как да се грижат за безопасността си, 

докато откриват дигиталния свят заедно.

 

Международният ден за безопасен 

Интернет (  www.saferinternetday.org) се 

организира всеки втори вторник на месец 

февруари, за да популяризира безопасната 

и отговорна употреба на онлайн 

технологии и мобилни устройства сред 

децата и младите хора по целия свят. 

Всяка година се организират стотици 

събития с цел да се насочи вниманието 

към проблемите на онлайн безопасността 

на децата. 

Денят за безопасен Интернет се 

заражда като инициатива в рамките на 

проекта „Безопасни граници на ЕС“ през 

2004г., от следващата година мрежата 

INSAFE поема ежегодното му 

организиране.

 

Европейската мрежа INSAFE – част от 

програмата „ Безопасен Интернет“ 

През 1999г. Европейската комисия 

откри Програма „ безопасен Интернет“, за 

да насърчи безопасната и отговорна 

употреба на Интернет от децата и младите 

хора, както и да ги предпази от вредно и 

незаконно съдържание и поведение 

онлайн. Програмата се управлява от 

Генерална дирекция „Информационно 

общество и медии“ и акцентира върху 

споделената отговорност на 

неправителствените организации, 

образователните институции, 

правораздавателните органи, бизнеса и 

семейството в осигуряването на децата  

онлайн във всички страни- членки на ЕС. 

 

Можете да се свържете с българската 

линия за онлайн безопасност на 

www.blob.bg 

 

Адрес на Комисия за детето 

 към община Челопеч: 

п.к. 2087 с. Челопеч 

обл. Софийска 

бул. „Трети март” № 1 

 

тел.: 07185/ 25-50 

e-mail: ob_chelopech@chelopech.org 

 

Комисия за детето 

Община Челопеч 
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