
V prípade, že nechcete aby sa také niečo 
stalo vášmu dieťaťu v budúcnosti:

  hovorte otvorene o rizikách súvisiacich s online 
	 priateľstvami;
		regulujte	im	čas	online	a	otvorene	im	vysvetlite,	
	 prečo	by	nemali	četovať	s	cudzími	ľuďmi.
		zakázaním	internetu	ich	neochránite;
		pomôžte	im	s	nastavením	súkromného	profilu;
		poznajte	ich	priateľov;
		vychovávajte	ich	k	ohľaduplnosti,	aby	sa	v	budúcnosti	
	 nestali	páchateľmi	práve	ony;
		rozprávajte	sa	o	tejto	téme	aj	s	inými	rodičmi,	len	tak	sa	
	 podarí	ochrániť	čo	najviac	detí.

PREVENCIA JE ZÁKLADOM ZDRAVEJ SPOLOČNOSTI

V prípade, že sa to stalo vášmu dieťaťu:

		zostaňte	pokojní	a	upokojte	aj	svoje	dieťa.	Uvedomte	si,	
	 že	je	vo	veľmi	ťažkej	životnej	situácii	a	zverilo	sa	vám,	
	 lebo	vám	dôveruje	a	potrebuje	pomoc!

		vypočujte	ho	bez	výčitiek,	hnevu	alebo	fyzického	trestu;

		vyhľadajte	pomoc	u	polície	alebo	u	nás.
 
             SME TU PRE VÁS!

sextingsexting
Sexting je zasielanie vlastných fotografií 
alebo videí so sexuálnym obsahom, alebo 
zdieľaním iného erotického materiálu. 

Ohrozený je každý človek, ktorý prostred-
níctvom internetu/sociálnych sietí zasiela 
intímne fotografie alebo videá, predovšet- 
kým za účelom flirtu, bezkontaktného 
zbližovania sa alebo okorenenia vzťahu 
na diaľku. Najviac rizikovou skupinou sú 
však deti a mládež, pretože okrem 
sexuálnych predátorov na ktorých môžu 
naraziť v online prostredí sú práve oni tí, 
ktorí sú technologicky zdatnejší a trávia 
najviac času na internete četovaním.

Je rizikové tvoriť a zasielať takýto obsah  
predovšetkým z nasledujúcich dôvodov:

++  všetko, čo raz zašlete prostredníctvom internetu na ňom 
 aj po vymazaní ostane;
++  pri videohovore si „ten druhý“ vie ľahko vyhotoviť 
 screenshot odfotiť si ťa priamo počas hovoru bez toho, 
 aby si o tom vedel/-a;
++  reálne hrozí strata kontroly nad fotkou/videom;
++  pri úniku fotografie/videa na verejnosť sa môže stať jeho 
 tvorca ľahko obeťou posmechu, šikany, poškodenej 
 reputácie v škole, rodine, či na pracovisku;
++  to môže mať za následky depresie, úzkosti a iné psychické 
 utrpenie;
++  v extrémnych prípadoch môže mať konanie obete 
 pri nedostatku podpory fatálne následky;
++  tvorca sa môže ľahko stať obeťou vydierania a pod 
 zámienkou stiahnutia takejto fotografie/videa z internetu
 môže páchateľ žiadať financie, v niektorých prípadoch 
 osobné stretnutie s cieľom zneužiť obeť;

P O Z O R !P O Z O R !  

V PRÍPADE, ŽE OSOBA NA FOTOGRAFII/VO VIDEU JE DIEŤA, ČIŽE MÁ MENEJ 
AKO 18 ROKOV ALEBO VYZERÁ AKO DIEŤA, JE TENTO MATERIÁL PODĽA 
TRESTNÉHO ZÁKONA POVAŽOVANÁ ZA DETSKÚ PORNOGRAFIU!

Ktokoľvek, ale najmä mládež môže zaslať 
takýto materiál z rôznych dôvodov:

++  nahrádzanie fyzického kontaktu v čase sociálneho 
 dištancovania sa zasielaním intímnych fotografií 
 alebo videí svojmu priateľovi/-ke;
++  nevinný flirt so známym alebo neznámym človekom;
++  z nudy a v snahe upútať pozornosť;
++  nátlak človeka „na druhej strane“, či je to priateľ/-ka 
 alebo niekto úplne cudzí;
++  s cieľom zapáčiť sa človeku „na druhej strane“;
++  nezabúdaj, povedať NIE nie je hanba, ale jasné 
 odmietnutie vystaviť sa riziku! 

V prípade, že sa ti to deje alebo sa ti niekto  
s takouto skúsenosťou zveril:

++  nenechávaj si to pre seba, pomoc existuje;
++  zver sa človeku, ktorému dôveruješ;
++  ak sa bojíš nepochopenia zo strany najbližších, obráť sa 
 priamo na políciu alebo Linku detskej istoty, stalosato.sk;
++  nenechaj sa vydierať a manipulovať, SME TU PRE TEBA!

ČO TO JE A KTO JE NAJVIAC OHROZENÝ?KTO JE NAJVIAC OHROZENÝ?


