DIGITÁLNÍ SVĚT VAŠICH DĚTÍ
ONLINE TIPY PRO RODIČE
SETKÁNÍ S NEZNÁMÝMI LIDMI
Děti mohou prostřednictvím internetu komunikovat s lidmi z celého světa. Online „přátelství“ se mohou někdy
rozvinout v opravdová přátelství. To znamená, že se vaše děti budou chtít setkat s virtuálními známými. V závislosti
na věku a vyspělosti dítěte a na okolnostech setkání můžete dítěti dovolit, aby šlo na schůzku s neznámým člověkem
za doprovodu kamaráda namísto důvěryhodného dospělého. Protože mladí lidé mohou být často naivní a nemají
sociální dovednosti, aby zhodnotili záměry lidí, které potkají online, musíte bezpodmínečně nastavit jasná pravidla
pro setkávání s neznámými lidmi v reálném životě.
DOPORUČENÁ PRAVIDLA PRO VAŠE DĚTI
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Než se setkáte s někým, s kým jste se seznámili
online, s danou osobou se nejdříve lépe poznejte.
Zeptejte se jich na rodinu, koníčky atd. Pokud si v
jejich příběhu všimnete jakýchkoli nesrovnalostí,
nebo pokud se vše zdá až moc dobré na to, aby to
byla pravda, nesetkávejte se s nimi.
Řekněte důvěryhodnému dospělému (rodič / člen
rodiny / opatrovník), že se s danou osobou chcete
sejít a řekněte mu podrobnosti o totožnosti
dané osoby.
Řekněte důvěryhodnému dospělému (rodič / člen
rodiny / opatrovník), kde a kdy se máte setkat a
domluvte se, kdy se vrátíte domů.
Lidé se mohou online velice snadno vydávat
za někoho jiného. Proto má smysl si každého
prověřit prostřednictvím vyhledavače Google
nebo se zeptat přátel či rodiny.
Na první schůzku s sebou vezměte důvěryhodného
dospělého nebo kamaráda. Jakmile se přesvědčí,
že jste dorazili na místo a vše se zdá být v
pořádku, mohou kdykoli odejít. Pokud váš online
přítel odmítá přijít na schůzku za přítomnosti
dospělého nebo kamaráda, je to obvykle
známka problému.
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Sjednejte si schůzku na veřejném místě, nikoli v
soukromí. To, že se budou okolo pohybovat lidé,
zajistí větší bezpečnost.
Zkontrolujte, zda máte nabitý telefon a mějte jej
neustále u sebe a zapnutý.
Důvěřujte své intuici. Pokud se vám něco nezdá,
bývá nejlepší setkání ukončit a kontaktovat
důvěryhodného dospělého.
Takto absolvujte několik prvních schůzek s
novým přítelem, dokud si nejste zcela jisti, že
se opravdu jedná o člověka, se kterým jste se
seznámili online.

POTŘEBUJETE DALŠÍ INFORMACE?
Další informace naleznete na webu sítě Insafe:
www.saferinternet.org

