
  

Bezpieczne wakacje w internecie
Cyberprzemoc na wakacjachCyberprzemoc na wakacjach
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Co to jest cyberprzemoc?
O cyberprzemocy możemy mówić, gdy:

✔ ktoś wyzywa, straszy lub poniża kogoś w internecie lub przy użyciu 
telefonu, 

✔ ktoś robi zdjęcia lub nagrywa film z osobą, która nie wyraziła na to 
zgody, 

✔ ktoś umieszcza w sieci lub rozsyła za pomocą telefonu zdjęcia, filmy, 
teksty, które kogoś obrażają lub ośmieszają, 

✔ ktoś włamuje się na czyjeś konto internetowe (np. w serwisie 
społecznościowym). 



  

Skąd się bierze cyberprzemoc?Skąd się bierze cyberprzemoc?
Z chęci pognębienia kogoś, wyżycia się, dla zabawy, z nieświadomości, że 

można komuś wyrządzić krzywdę. 

Czasem nawet niewinny żart, czy przesłanie komuś kompromitującego inną 
osobę zdjęcia, rozpoczyna falę dokuczliwych, często wulgarnych żartów i 

dręczenie danej osoby. 

Formy gnębienia bywają różne, od lżejszych  - takich jak wysyłanie smsem 
żartów na czyjś temat, po najcięższe - jak grożenie, umieszczanie czyjegoś 

wizerunku w kontekście wulgarnych treści, poniżanie. 

Niezależnie jednak od formy warto podkreślić, że mówimy o przemocy.

Cyberprzemocy sprzyja poczucie anonimowości i bezkarności. Łatwiej jest 
poniżać, dyskredytować i szykanować, gdy istnieje szansa ukrycia się za 

internetowym pseudonimem i nie ma potrzeby konfrontacji 

z ofiarą oko w oko.



  

Jak sobie radzić?
Niektórzy potrafią zignorować tego rodzaju zachowania

Większość jednak czuje się osaczona, bezbronna, osamotniona ze swoim problemem.  

Co więc robić, gdy się jest ofiarą lub świadkiem cyberprzemocy?

Przede wszystkim warto podzielić się tym z kimś dorosłym, do kogo ma się zaufanie. Dobrze jest 
to zrobić po to, żeby otrzymać wsparcie i nie zostać z tym samemu.

Inne możliwości:

1. Szukanie pomocy w Fundacji Dzieci Niczyje, która w zeszłym roku powołała program 
Helpline.org.pl, w ramach którego telefonicznie oraz online udzielane jest wsparcie, poradnictwo 

oraz interwencje w przypadkach zagrożenia dzieci i młodzieży korzystającej z Internetu. 

Możecie zawsze zadzwonić pod bezpłatny numer (0) 800 100 100 lub napisać e-mail na adres 
helpline@helpline.org.pl,  z prośbą o pomoc.

2. Zgłoszenie się do konsultantów Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży, dzwoniąc pod 
bezpłatny numer 116111 lub pisząc wiadomość w formularzu na stronie //116111.pl/napisz

3. Sprawcy cyberprzemocy nie są bezkarni, gdyż każdy poszkodowany może się zwrócić do policji 
o pomoc w zidentyfikowaniu sprawcy i wystąpić z prywatnym aktem oskarżenia przeciwko 

niemu.

https://116111.pl/napisz%22%20%5Ct%20%22_blank


  

Dla RODZICÓW!!!
Czas wakacji to dla dzieci okres większej swobody. W związku z zagrożeniami, 

które mogą je spotkać, powinien to być czas zwiększonej koncentracji na dziecku. 
Ponadto wakacje to czas, który warto wykorzystać na budowanie wzajemnych 

relacji, obserwację zachowań naszych pociech i rozmowę. 

CO MOŻE NIEPOKOIĆ?

Zmiana zachowania: dotychczas radosne, energiczne dziecko może zmienić swoje 
zachowanie – stać się apatyczne, niechętne do podejmowania codziennych 
czynności. Rodzic może zauważyć denerwowanie lub złość, podczas lub po 

korzystaniu z internetu. Tajemnice i sekrety związane z tym, co dziecko robi w sieci. 
Dziecko może unikać korzystania z internetu przy rodzicach, szybko wyłączać 

oglądane strony, czy też usuwać historię oglądanych stron, aby rodzice nie 
zorientowali się o kłopotach. Wycofanie z relacji z rodziną, bliskimi i rówieśnikami. 

Zranione czy zastraszane dziecko nie chce rozmawiać otwarcie o tym, jakie 
doświadczenia spotkały je w świecie wirtualnym. 

Unika towarzystwa rówieśników. 

WARTO PODEJMOWAĆ ROZMOWĘ Z DZIECKIEM!



  

Źródła:

http://strefamlodych.pl/stop-cyberprzemocy/

https://sieciaki.pl/warto-wiedziec/zagrozenia/cyberprzemoc

grafika - https://www.google.pl
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