Jesteśmy tu po to,
aby pomóc Ci chronić
swoje dzieci w Internecie
Przewodnik po tym, jak zachować bezpieczeństwo
w wirtualnym świecie, aby dzieci mogły odkrywać
nieskończone możliwości technologii i bezpiecznie
radzić sobie z ryzykiem wszelkiego
rodzaju.
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Zapewnienie
dzieciom
bezpieczeństwa
w sieci
Przewodnik po tym, jak pomóc dzieciom śmiało
odkrywać wirtualny świat.

Co jest w środku

Ta poręczna broszura zawiera
praktyczne i proste wskazówki
na temat ryzyka, na jakie może
być narażone Twoje dziecko w
Internecie, porady dotyczące
tego, co możesz zrobić, aby
zapewnić mu bezpieczeństwo,
a także gdzie szukać pomocy
i wsparcia.
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Wstęp
Witaj! Jesteśmy tu po to, aby pomóc Twoim
dzieciom odkrywać nieskończone możliwości
świata Internetu i bezpiecznie poruszać się
między wszelkimi zagrożeniami.
Świat wirtualny jest niesamowitym miejscem. Nasze dzieci mogą
się tam bawić, uczyć się, tworzyć i łączyć z innymi –– możliwości
są nieskończone. Ale występują tam również zagrożenia. Dlatego
spieszymy z pomocą.
Połączyliśmy fachową wiedzę organizacji NSPCC w zakresie
bezpieczeństwa dzieci i technologiczne know-how firmy O2,
aby opracować ten przewodnik, który wspomoże Cię i dostarczy
praktycznych informacji i porad. Niezależnie od tego, czy jesteś
ekspertem od świata online, czy nie wiesz od czego zacząć, poradnik
poinformuje Cię o wszystkim, co powinieneś wiedzieć, aby zapewnić
dzieciom bezpieczeństwo w sieci.
Oferujemy darmowe materiały i fachowe informacje, konkretne rady
od Guru O2 w sklepie, przez telefon lub na naszej stronie internetowej
Net Aware.
Wszystko po to, aby Cię wesprzeć. Stoimy po Twojej stronie i
chcemy pomóc Tobie oraz Twoim małym cyfrowym odkrywcom
w rozmowach, które pomogą rozwinąć ich wiedzę i upewnić się, że
bezpiecznie odkrywają to, co najlepsze w wirtualnym świecie.

Jest to równoległy świat w dzisiejszych
czasach. Świat online nie jest inny i nie działa
w oderwaniu od świata offline –– wszystko
jest ze sobą powiązane. To wszystko
stanowi prawdziwe życie
i jeden świat.
Tata, uczestnik warsztatów
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Świat online może
pomóc dzieciom na wiele
różnych sposobów...
Wiemy, że technologia i świat online mogą pomóc
dzieciom na wiele niesamowitych sposobów:
umożliwiają im naukę, odkrywanie swoich
kreatywnych stron i kontaktowanie się ze znajomymi
i rodziną.

Baw się
Wszystkie dzieci się bawią –– zabawa pomaga w rozwoju
i kształtowaniu umiejętności społecznych. To samo dotyczy
Internetu. Istnieje wiele gier edukacyjnych, które mogą ułatwić
naukę.

Twórz
Podobnie jak wspaniałe dzieła, które dzieci robią w szkole
i w domu, uwielbiają one odkrywać swoją kreatywną stronę
w środowisku cyfrowym.

Ucz się
Internet jest nieskończonym źródłem informacji,
które są pomocne w odrabianiu prac domowych,
projektach i zaspokojeniu ogólnej ciekawości.

Kontaktuj się
Dzieci mają możliwość porozmawiać
ze znajomymi i rodziną w dowolnym
miejscu na świecie, co uwielbiają robić
tak samo jak dorośli.
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Na co zwrócić uwagę
w Internecie
Wiemy, że dzieci korzystają z zalet Internetu,
ale wiemy też, że od czasu do czasu możesz
mieć obawy dotyczące tego, co robią w sieci.
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Co widzą
Dzieci mogą natrafić na treści, które nie są odpowiednie
dla ich wieku i etapu rozwoju.

Praca ZESPOŁOWA
Mając do czynienia ze światem online, wiemy,
że nie ma instrukcji jego obsługi,
a każda rodzina i każde dziecko są inne.
Chcemy więc, abyście wraz z dziećmi odkryli to razem,
poprzez rodzinną rozmowę, poznawanie świata online,
uzgadnianie reguł i zarządzanie ustawieniami.
Na następnych kilku stronach omówimy, w jaki
sposób to zrobić.

Rozmawiaj
Odkrywaj
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Z kim rozmawiają
Dzieci są narażone na kontakt z osobami, których nie znają lub
które udają kogoś, kogo znają, np. członka rodziny, znajomego lub
inne dziecko. Może to prowadzić do wymiany nieodpowiednich
treści lub umówienia się na spotkanie.
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Co robią
Dzieci mogą być zachęcane do udostępniania danych osobowych
lub zdjęć (sekstingu), a także do komentowania lub oświadczeń,
które mogą wpływać na to, jak są postrzegane teraz lub będą
postrzegane przez innych w przyszłości.

Uzgadniaj
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Czy wiedziałeś?

20%

rodziców stwierdziło, że ich
największe obawy odnośnie
poruszania się ich dzieci w sieci
wiążą się z tym, że dzieci nie będą
z nimi rozmawiać, jeśli zobaczą coś
niepokojącego.
Badanie YouGov zlecone przez NSPCC, lipiec 2019 r.
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Od czego zacząć rozmowę

Rozmawiaj
Rozmowa z dziećmi –– szczera
i regularna –– to najlepszy sposób
zapewnienia im bezpieczeństwa
online. Dla dzieci życie online jest
prawdziwym życiem. W ten sam
sposób, w jaki interesujesz się jego
dniem, zapytaj swoje dziecko o to,
co robi regularnie w Internecie ––
nie tylko wtedy, gdy coś cię
martwi.

Wiemy, że rozpoczęcie rozmowy z dzieckiem
na temat tego, co robi online, może być trudne.
Przedstawiamy zatem kilka pomocnych sposobów.
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Zapytaj je, co lubią
robić w Internecie oraz
co je martwi.

Porozmawiaj o tym,
kim może być osoba,
z którą rozmawiają online
i co udostępniają.
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Porozmawiaj na temat
tego, skąd wiedzą,
że ich internetowi znajomi
są tymi, za kogo się podają.

Omów, co zrobiliby w sytuacji,
gdyby zobaczyli coś, co by ich
zmartwiło lub zaniepokoiło
–– czy wiedzą, jak blokować
i zgłaszać użytkowników lub
treści?

Pamiętaj
Regularne rozmowy, w których nie oceniasz swojego
dziecka, pomogą mu poczuć się swobodnie i sprawią,
że jeśli będzie się martwić, częściej przyjdzie do Ciebie,
aby na ten temat porozmawiać.
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Jak może czuć się moje
dziecko, gdy z nim
rozmawiam?
Pamiętaj, aby pomyśleć o tym, jak może się
czuć Twoje dziecko. Może być zmartwione lub
odczuwać dyskomfort z powodu tego, co widzi
w sieci.
Wyjaśnij, że tylko się nim opiekujesz i że może przyjść do
Ciebie, jeśli coś je niepokoi.

Uspokój je i poinformuj, że:
•	
interesują Cię wszystkie aspekty jego życia, offline i online
•	
chcesz porozmawiać o rzeczach, które widzi w Internecie,
takie jak odwiedzane witryny i używane aplikacje
• jeśli widziało coś niestosownego lub niepokojącego,
lub same coś takiego wysłało, to nie jego wina
i zawsze jesteś przy nim, gdy Cię potrzebuje.
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Net Aware

Odkrywaj
Odkrywanie razem tego, co Twoje
dziecko lubi robić w Internecie,
zwiększy prawdopodobieństwo,
że porozmawia z Tobą, jeśli będzie
się czymś martwić. Angażując się
w aplikacje i gry, z których lubi
korzystać, znajdziesz się w lepszym
położeniu, aby omówić z nim
jego zachowanie w sieci.

Szukasz prostych, zwięzłych informacji
i porad na temat najnowszych aplikacji, gier
i serwisów społecznościowych, z których
korzystają Twoje dzieci? Net Aware jest tutaj,
aby pomóc Ci zachować bezpieczeństwo w
Internecie.
Jeśli nie odróżniasz Snapchata od Whatsappa lub Twittera
od Twitcha, Net Aware może ci pomóc.
Znajdziesz tu następujące informacje:
• u
 stawienia prywatności i wytyczne w zakresie
bezpieczeństwa dla witryn i aplikacji, takich jak Facebook,
Instagram, Snapchat i inne
• aktualne opinie rodziców i dzieci
• eksperckie wskazówki techniczne od guru O2.
Możesz także zarejestrować się, aby otrzymywać
najnowsze wiadomości i aktualizacje prosto
do swojej skrzynki odbiorczej.

Wejdź na stronę: net-aware.org.uk
24/06/2019

I zapoznaj się
z niektórymi
przekazywanymi
przez nas
informacjami
na temat
bezpieczeństwa
w Internecie.

Listing Apps New Brand Filter Colours

Apps and games we
have reviewed so far
Rather than trying to cover everything out there,
we’re focusing on the ones kids use the most.
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Turn on comment mode to
collaborate on this prototype

0 Comments

https://projects.invisionapp.com/share/8VQNT5Q7MGE#/screens/367102260

OFF
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Kilka kwestii do uzgodnienia
1

Uzgadniaj
Gdy już porozmawiasz o tym,
co robi Twoje dziecko w Internecie
i gdy wspólnie zapoznacie się
z aplikacjami, witrynami i grami,
znajdziesz się na lepszej pozycji
do ustalenia zasad i granic tego,
co dziecko robi w sieci.
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Jakie treści są odpowiednie
dla wieku, w jakim jest Twoje
dziecko? Gry wideo, filmy,
sieci społecznościowe?

Z kim dziecko powinno
rozmawiać w sieci i skąd będzie
wiedzieć, że jego znajomi są tymi,
za których się podają?
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Uzgodnijcie, jakie treści są,
a jakie nie są właściwe do
udostępniania. Porozmawiajcie
o informacjach, które mogą
być danymi osobowymi (imię
i nazwisko, adres, lokalizacja,
zdjęcia w mundurku szkolnym).

Jakie środki kontroli rodzicielskiej
wprowadzisz i jak je będziesz
weryfikował?

5

Uzgodnijcie, kiedy jest odpowiedni czas na korzystanie przez
dzieci z ich urządzeń, a kiedy ten czas jest nieodpowiedni.
Jak te zasady będą działać w obie strony? Świeć przykładem
dla swoich dzieci. Regularnie sprawdzaj, co uzgodniliście,
abyś zarówno Ty, jak i Twoje dziecko, był na bieżąco.

Pamiętaj
Każda rodzina ma swoje własne podejście –– ważne jest,
aby dowiedzieć się, co będzie dla Was odpowiednie. Dobrym
punktem wyjścia jest utworzony przez nas szablon „umowy
rodzinnej”, który można znaleźć na stronie internetowej
NSPCC lub na końcu tej broszury.
Wejdź na stronę: nspcc.org.uk/familyagreement
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Technologia może pomóc
zapewnić Twojemu dziecku
bezpieczeństwo w sieci

Zarządzaj
Zarządzanie ustawieniami i
środkami kontroli rodzicielskiej
za pomocą technologii może
również pomóc zapewnić Twojemu
dziecku bezpieczeństwo
w Internecie.
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Istnieją dwa główne rodzaje ustawień, którymi możesz
zarządzać razem z dzieckiem.
Środki kontroli rodzicielskiej mogą ograniczyć to, co widzą Twoje
dzieci i rodzaj treści, które napotykają. Są one szczególnie popularne
wśród rodziców młodszych dzieci.
Dostosuj ustawienia prywatności aplikacji, witryn i gier, w tym
ustawienia lokalizacji. Dzięki temu możesz wybrać, co Twoje dziecko
udostępnia i co widzą inni, np. jego lokalizację.

Pamiętaj
Gdy dziecko korzysta z Internetu w domu przyjaciela lub
krewnego, kontrola rodzicielska i ustawienia prywatności
mogą być inne. Właśnie dlatego regularne rozmowy
z dzieckiem na temat bezpieczeństwa w Internecie
są tak ważne, aby dziecko rozumiało, dlaczego Wasze
zasady i granice zostały uzgodnione –– aby zapewnić mu
bezpieczeństwo w Internecie.
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Jesteśmy tu po to,
aby pomóc Ci chronić
swoje dzieci w Internecie
Ułatwia to szeroka gama naszych materiałów,
narzędzi i usług.
Net Aware
Net Aware dostarcza prostych i zwięzłych
informacji oraz porad na temat aplikacji,
gier i serwisów społecznościowych, z których
korzystają dzieci, aby zapewnić im bezpieczeństwo
w Internecie. Odwiedź stronę: net-aware.org.uk
(więcej informacji na str. 12).

Infolinia NSPCC
Infolinia NSPCC jest czynna każdego dnia w roku dla każdego dorosłego,
który martwi się o dziecko. Nasi lekarze udzielają porad i wsparcia,
słuchają obaw dotyczących dziecka i udzielają informacji na temat ochrony
dziecka. Zadzwoń na darmowy numer 0808 800 5000 od poniedziałku do
piątku w godz. 8:00–22:00 oraz w soboty i niedziele w godz. 9:00–18:00.

Infolinia dotycząca bezpieczeństwa w sieci
Jeśli masz pytanie dotyczące kontroli rodzicielskiej lub martwi Cię sieć
społecznościowa, z której korzysta Twoje dziecko, eksperci techniczni O2
służą pomocą. Zadzwoń na darmowy numer 0808 800 5002 od
poniedziałku do piątku w godz. 9:00–19:00.

Guru O2
Każdy może uzyskać bezpłatne porady dotyczące
bezpieczeństwa w Internecie od przyjaznych
ekspertów O2, zarówno osobiście, jak i w sklepie.
Pomogą Ci we wszystkim, od skonfigurowania
kontroli rodzicielskiej po nauczenie, jak uczynić
telefon bezpiecznym dla dziecka.
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Materiały
Rodzice i nauczyciele mogą zamówić szereg materiałów, które są pełne
informacji i porad na temat bezpieczeństwa w Internecie.

Warsztaty dla rodziców
Prowadzimy warsztaty dla rodziców w miejscach pracy i grupach
społecznych w Wielkiej Brytanii, podczas których przekazujemy
praktyczne wskazówki dotyczące wszystkich obszarów bezpieczeństwa
w Internecie. Więcej informacji możesz uzyskać, wysyłając wiadomość
e-mail na adres: parentworkshops@nspcc.org.uk

Gra „Rodzice kontra dzieci”
(Parents vs Kids)
Nasza gra „Rodzice kontra dzieci”
to fajny i edukacyjny sposób,
aby sprawdzić, kto wie więcej o świecie
online i ułatwić rozmowę z dziećmi
na temat bezpieczeństwa w Internecie.
o2.uk/PlayParentsvsKids

Tata, uczestnik
warsztatów
Uważam, że to pouczające, przydatne i
wciągające. Rodzice mogą pomyśleć o wszelkich
problemach i doświadczeniach, z którymi
mieli do czynienia. Gra nie była jednostronna,
podtrzymywała Twoje zainteresowanie.
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Wsparcie dla Ciebie
i Twoich dzieci
Od odwiedzania strony Net Aware po rozmowę z
Guru O2 –– w tej broszurze pokazaliśmy wiele
sposobów, które pomogą Ci chronić swoje dzieci.
Chcieliśmy również opowiedzieć o wsparciu, jakie NSPCC oferuje
dzieciom –– począwszy od naszej infolinii Childline, na którą młodzi
ludzie mogą zadzwonić i porozmawiać na temat wszystkiego, co ich
niepokoi, po naszą aplikację Zipit.
Pomoc dla dzieci
Dzieci mogą zadzwonić na infolinię Childline, dzwoniąc pod numer
0800 1111 czynny całą dobę, 7 dni w tygodniu, odwiedzając stronę
childline.org.uk lub pobierając aplikację „For Me”.
Niezależnie od tego, czy martwią się o siebie, czy o kogoś innego,
nieodpowiednie zachowanie można zgłosić w Centrum
wykorzystywania dzieci i bezpieczeństwa online (CEOP),
odwiedzając stronę ceop.police.uk/ceop-reporting
Aplikacja Zipit umożliwia młodym ludziom reagowanie
na niechciany czat za pomocą śmiesznych zdjęć i krótkich filmów.
Aplikację można pobrać ze sklepów App lub Play
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Nasza rodzinna umowa internetowa
Zawarcie umowy rodzinnej to świetny sposób na rozpoczęcie rozmów
na temat bezpieczeństwa w Internecie. Regularnie sprawdzaj,
co wspólnie uzgodniliście, aby pozostać na bieżąco.
Więcej informacji znajdziesz na stronie Net Aware.

zgadza (-ją) się:
(np. sprawdzić przed pobraniem nowej aplikacji)

Wszyscy zgadzamy się na:
(np. regularnie rozmawiać o tym, co lubimy robić online
i dlaczego, tak jak w przypadku aktywności offline)

Podpis:

zgadza (-ją) się:
(np. zapytać się dzieci, zanim udostępnię ich zdjęcia w sieci)

Podpis:
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