
НАУЧЕТЕ Д
ЕТЕТО С

И 

ДА С
ПОДЕЛЯ С

 В
АС, 

ДА Б
ЪДЕ С

М
ЕЛО, 

НО П
РЕДПАЗЛИВО!

Бъдете бдителни:

1. Когато някои хора, дори семейни 
познати, проявяват особено вни-
мание към детето Ви или се уса-
мотяват с него;

2. Когато детето Ви системно и 
продължително се застоява в не-
чие жилище, проверете с кого и 
защо го прави;

3. Когато детето Ви получава пари 
и други подаръци, разберете кой 
и защо му ги дава;

4. Опознайте приятелите му, за-
познайте с е с родителите им, 
изисквайте адресите и телефо-
ните им.
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Виртуалното пространство 
крие множество опасности за 
децата, които могат:

1. Да дадат лична информация за себе 
си или за семейството си, с която 
някой може да злоупотреби;

2. Да бъдат въвлечени в незаконна 
дейност чрез лъжливи обещания 
или реклами;

3. Да попаднат в Интернет страни-
ца с незаконно или вредно за разви-
тието им съдържание;

4. Да си уредят среща с някой, което 
може да се окаже физическа заплаха 
за тях.

За да предпазите децата си от 
злоупотреби в Интернет:

1. Създайте основни правила за 
използването на Интернет – 
определено време през деня, 
продължителност, подходящи 
сайтове;

2. Обсъждайте с детето си рис-
ковете и заплахите за личната 
сигурност в Интернет;

3. Проверявайте съдържанието на 

компютъра и си осигурете пъ-
лен достъп до цялата инфор-
мация, налична в него.

4. Сигнализирайте органите на 
полицията, ако Вие или дете-
то Ви попаднете на български 
сайт с детска порнография;

5. Ако детето Ви посещава Ин-
тернет клуб, научете адреса 
му и се поинтересувайте с 
кого го посещава. Заедно опре-
делете времето за това!

Научете децата си:

1. Да не дават никакви лични данни 
в Интернет, дори и на приятели, 
с които много пъти са разгова-
ряли в чатовете.

2. Да не изпращат свои снимки или 
снимки на свои близки, без преди 
това да са обсъдили решението 
с Вас;

3. Да не отиват на среща, уредена 
в Интернет, без Вие да знаете 
това.

4. Да не отговарят на електронни 
писма от анонимни или непозна-
ти изпращачи.

5. Да не стартират файлове с не-
известен подател, изпратени 
по електронната поща или чрез 
програми за моментни съобще-
ния.

Когато детето е само в 
къщи, научете го:

1. Винаги да държи входната врата 
заключена;

2. Да не отваря на никого, освен на 
член от семейството;

3. Да отговаря на телефонно обаж-
дане с „ало”, без да съобщава сво-
ето име или имената на роди-
телите си. Да не казва, че е само 
вкъщи;

4.  Да се обади на телефон 112, ако 
го заплашват или се опитват да 
разбият вратата на жилището;

5. Да знае как да се свърже с Вас, ако 
това се налага спешно.


