DESATERO, KDY VAŠE DÍTĚ NEJSPÍŠE
PORUŠUJE PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ INTERNETU
1. Na počítač vám bude
chodit velké množství
spamu, mohou se také
začít objevovat
vyskakovací okna.
Vaše dítě mohlo vyplnit
v nějaké soutěži či dotazníků
své osobní informace. Často
takové
soutěže
nabízejí
zdarma iPhony, tablety apod.
Upozorněte děti, že nemají
nikde na internetu vyplňovat
osobní informace. Můžete si
na
počítači
naistalovat
monitorovací software.

2. Když vejdete k dítěti a je
na počítači, zakrývá
monitor, rychle zavírá
internetové stránky.
Pokud před vámi dítě rychle
zavírá internetové prohlížeče,
zakrývá monitor, zamyká se
v pokoji, pokud je na internetu,
měli byste zjistit příčinu.

3. Dítě tráví na internetu velké
množství času, zejména večer.
Dítě tráví mnoho času na internetu
především, pokud je delší dobu samo
doma, nebo nemá vyplněný volný čas.
Pokud tráví mnoho času na internetu,
zjistěte, jaké stránky navštěvuje. Na
různých chatech, online hrách se
vyskytuje mnoho agresorů či pedofilů.
Pro lepší ochranu dítěte je dobré mít
naistalován monitorovací software.

4. Vaše dítě si změnilo
heslo a odmítá vám ho
prozradit.
Je dobré znát heslo na účty.

7. V počítači dítěte
objevíte fotografie
cizích lidí.

5. Dítě používá jiný internetový účet
než vlastní.
Dítě se může začít přihlašovat přes
anonymní prohlížeče, může se přihlašovat
na veřejných počítačích, např. v knihovnách.
Pokud dítě je často na internetu, ale na
cizích počítačích, je dobré zjistit důvod.
Pokud vám důvod nedokáže vysvětlit,
začněte užívání internetu monitorovat.

6. Dítě se stahuje před rodinou
či přáteli.
Sexuální agresoři k sobě přitahují
děti blíž tím, že je odcizují rodině a
přátelům. Děti se také stahují do
sebe poté, co byly sexuálně
napadeny, ať už fyzicky, nebo
verbálně.

8. Dítěti volají cizí lidé.
Mnoho agresorů raději volá, než
si chatuje. Mohou dítě požádat,
aby jim zavolalo na účet
volaného, a když to udělá,
dotyčný si zaznamená jeho
telefonní číslo prostřednictvím
identifikace volajícího.
A na základě telefonního čísla
může i běžné vyhledávání na
internetu vydat domácí adresu
dítěte.

Občas se podívejte dítěti
v počítači na soubory
s koncovkou (jpg, tif,
gif nebo bmp). Najdeteli snímky cizích lidí,
požádejte dítě, aby vám
řeklo, o koho se jedná.
Pokud
vás
fotky
vzbuzují
podezření,
zapište si o nich veškeré
informace. Zda jsou
fotky
nevhodné
(obnažené) a někdo to
dítěti poslal, okamžitě
informujte policii ČR.
Fotky si v počítači
ponechejte jako důkaz.

9. Dítě dostává dopisy,
dárky nebo balíčky od
někoho, koho neznáte.
Někteří agresoři posílají
fotografie či dárky poštou.
Dárky
jsou
častou
pomůckou při svádění,
kterou sexuální útočníci
používají. Pokud se děje
něco takového, okamžitě
zakročte.

10. Najdete v počítači svého dítěte nevhodné
snímky/videa či soubory.
Pokud najdete nevhodné snímky či soubody, je důležité
celou věc řešit. Mohou nastat zpravidla 2 možnosti. Dítě
si nevhodný obsah stáhlo samo – je důležité si
s dítětem promluvit o situaci, naistalovat monitorovací
software, filtrování obsahu a omezit přístup dítěti na
internetu. Dítěti poslal soubor cizí člověk – okamžitě
kontaktovat policii ČR.
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