
SZKODLIWE I NIELEGALNE  
TREŚCI W INTERNECIE

Pornografia dla osób  
ponżej 18 roku życia

CHILD GROOMING
uwodzenie dziecka w sieci
• na chatach
• w mediach społecznościowych

Propagowanie  
faszystowskiego lub innego  
totalitarnego ustroju

Namawianie do zachowań autodestrukcyjnych
• materiały dot. samookaleczeń
• zachowania propagujące anoreksję

PATOSTREAMY
relacje na żywo prezentujące  
patologiczne zachowania

FAKENEWSY 
treści mające na celu  
manipulację

Okrucieństwo  
wobec zwierząt

NIELEGALNE TREŚCI SZKODLIWE TREŚCI
NARUSZAJĄ KODEKS KARNY WYWOŁUJĄ NEGATYWNE EMOCJE U ODBIORCY

Wszystkie nielegalne treści są szkodliwe,  
ale nie wszystkie szkodliwe treści są nielegalne

UWAGA! Dla różnych osób  
mogą znaczyć co innego
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SPOSOBY REAGOWANIA

JAK DZIECKO MOŻE TRAFIĆ NA NIELEGALNE 
LUB SZKODLIWE TREŚCI

KONSEKWENCJE ZETKNIĘCIA SIĘ PRZEZ DZIECKO ZE SZKODLIWYMI LUB NIELEGALNYMI TREŚCIAMI

SZKODLIWE I NIELEGALNE  
TREŚCI W INTERNECIE

Rodzic musi wiedzieć z czym dziecko  
może mieć kontakt poprzez media  
społecznościowe, aplikacje i gry

na portalach  
społeczościowych

przeklikując strony

otwierając  
nieznane linki

kontakt  
z niebezpiecznymi  
osobami

child grooming

wypłynięcie  
wrażliwych danych  

problemy ze zdrowiem  
psychicznym 

narażenie życia lub zdrowia, np. poprzez 
udział w popularnych wśród młodych  
ludzi challenge’ach

wyłudzenia finansowe,  
np. mikropłatności w grach

116-111

116-123

NUMERY POMOCOWE:  
116-111 – telefon zaufania dla młodzieży
116-123 – dla dorosłych, wychowawców  
w kryzysie
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JAK CHRONIĆ DZIECKO

DOBRE PRAKTYKI KORZYSTANIA Z INTERNETU

Rodzic powinien:

• wiedzieć, z czego, dlaczego i jak długo korzysta dziecko
• wiedzieć, jak radzić sobie z nielegalnymi  

i szkodliwymi treściami

SZKODLIWE I NIELEGALNE  
TREŚCI W INTERNECIE

Zapoznać się z każdą apliacją, grą,  
z której będzie korzystać dziecko.  

www.dyzurnet.pl

www.akademianask.pl

Stale poszerzać wiedzę na temat tego,  
co jest w internecie. Korzystać z materiałów  

dla rodziców, wychowawców ze stron:  
akademianask.pl, dyzurnet.pl

Być świadomym tego,  
co jest wśród dzieci  

i młodzieży popularne. 

Poznać popularne wśród młodych ludzi portale  
internetowe, media społecznościowe itp.

Rozmawiać z dziećmi.  
Interesować się tym, czym 

one się interesują.

• nauczyć dzieci, aby uważnie przyglądały się linkom do kliknięcia,  
aby zawsze zgłaszały, jak zobaczą coś niepokojącego

• znać niebezpieczne zjawiska 
np. skamy, patostreamy, cyberbullying

JAK REAGOWAĆ

Podejrzane materiały zawsze  
warto zgłosić do administratora  
lub moderatora strony.

Zgłosić treści do: zglos.to, nask.pl, 
dyzurnet.pl (tam znajdują się ścieżki 
działania, jak i co zgłaszać).

www.dyżurnet.pl

www.zglos.to

www.nask.pl

Zgłosić podejrzenie przestępstwa  
na policję, która ma obowiązek przyjąć 
każde zgłoszenie.
Warto przygotować wcześniej swoje zgłoszene:
•zebrać dowody (printscreeny, skany)
•spisać sobie najważniejsze informacje na kartce

Portale społecznościowe są przeznaczone dla osób powyżej 13 lat!
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