DIGITÁLNÍ SVĚT VAŠICH DĚTÍ
ONLINE TIPY PRO RODIČE
ONLINE PŘÁTELÉ
Pomozte svým dětem rozvíjet znalosti a sociální dovednosti, aby se mohly chytře rozhodovat o tom, se kterými
lidmi se budou online stýkat.
							
PŘÍLIŠ DOBRÉ NA TO, ABY TO BYLA PRAVDA!
Řekněte svým dětem, aby si dávaly pozor na až příliš
přátelské lidi, kteří mají například zdánlivě úplně stejný
vkus na hudbu, filmy, herce atd. Cílem online predátora
je získat důvěru dětí. Jsou proto na ně nejdříve velice
hodní a často předstírají, že jsou „spřízněné duše“.
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NESROVNALOSTI V PŘÍBĚZÍCH PŘÁTEL
Poraďte dětem, aby si dávaly pozor na nesrovnalosti
v příbězích svých online přátel. Měly by být například
velmi ostražité, pokud se ukáže, že některý z jejich
online přátel je mnohem starší, než původně tvrdil.
V takovém případě je nejlepší přerušit veškerý kontakt.

SETKÁNÍ S
PŘÁTELI OFFLINE – STANOVENÍ PRAVIDEL
Pokud se vaše děti chtějí poprvé setkat s online přáteli
v reálném životě, dejte k tomu souhlas pouze pod
podmínkou přísných pravidel. Stáhněte si seznam rad
„setkání s neznámými lidmi“.
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POSLOUCHEJTE SVŮJ INSTINKT
I v případě, že má vaše dítě sebemenší podezření, nesmí
váhat si promluvit s dospělým, kterému důvěřuje.
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CHOULOSTIVÉ TÉMA SEXU
Průzkumy ukázaly, že u mladistvých, kteří hovoří online
s neznámými lidmi o sexu, hrozí větší riziko kontaktu
s predátory. Tito predátoři se obvykle snaží oslabit
zábrany vašich dětí tím, že jim do konverzace postupně
zavádějí sexuální obsah. Řekněte svým dětem, že pokud
neznámí lidé online začnou mluvit o sexu v jakékoli
podobě nebo formě, musí to říci dospělému a okamžitě
se s nimi přestat bavit.
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DŮVĚRA V DOSPĚLÉHO
Ujistěte se, že vaše děti vědí, že za vámi nebo jiným
důvěryhodným dospělým mohou přijít kdykoli se
cítí někým ohroženy, nebo když se necítí dobře kvůli
něčemu, na co narazily online. Pomozte jim nahlásit
jakékoli podezření policii nebo dané webové stránce.

6

POTŘEBUJETE DALŠÍ INFORMACE?
OnGuard Online:
www.onguardonline.gov
INHOPE:
www.inhope.org
Další informace naleznete na webu sítě Insafe:
www.saferinternet.org

