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Siguranța copiilor/adolescenților online
Dezvoltarea rapidă şi preluarea tehnologiilor informaționale şi de
comunicare oferă copiilor şi tinerilor oportunități imense pentru
dezvoltarea creativității, comunicare şi învățare. Totodată, acest
progres tehnologic are şi o latură negativă care se manifestă prin
facilitarea distribuirii conținuturilor şi comportamentelor ilegale şi
dăunătoare care sunt în deosebi periculoase pentru copii. La
pericolele mai vechi, cunoscute din lumea reală, se adaugă cele
noi odată cu apariția dispozitivelor de generație nouă, noi practici
de comunicare cum sunt rețelele de socializare cu transmisie live,
etc.
În calitatea lor de utilizatori ai TI şi grup cu risc sporit la varii
acțiuni violente, copii sunt cei mai vulnerabili şi sunt expuși cel mai
mult riscului de acostare în scop de abuz sexual sau riscului de
abuz sexual documentat online şi circuitului de materiale online
(materiale foto/video cu abuz sexual al copiilor). Pentru abuzatori
ei sunt o țintă relativ ușoară pentru că sunt la vârsta când fiind
deschiși spre comunicare şi explorare ei încă nu au dezvoltat
mecanisme de apărare atunci când sunt confruntați cu conținut
sau comportament necorespunzător.
Cunoașterea intereselor copiilor de utilizare a internetului şi a
comportamentelor acestora în spațiul digital permite o mai bună
înțelegere a pericolelor la care se pot expune copii şi
corespunzător întreprinderea unor acțiuni mai eficiente de
prevenire sau intervenție în cazul pericolelor iminente sau deja
consumate.

Obiective:

. Elena Botezatu, specialistă în drept, avocată.
Director Program Copii, Centrul internațional „La Strada”
Moldova
Autoarea studiului național” Exploatarea sexuală şi abuzul
sexual al copiilor. Implementarea Convenției Lanzarote de
către Republic a Moldova”, 2017.
Co-autoarea Pliantului destinat profesioniștilor „Care sînt
formele de abuz şi exploatare sexuală a copiilor facilitate de
tehnologiile informaționale şi de comunicare”, 2017.

Limba
Obiective

RO/EN
. La finele atelierului, participanții, vor:
MD-2012, Chisinau, Moldova, C.P. 259
t.: (373-22) 23-49-06; f.: (373-22) 23-49-07
office@lastrada.md | www.lastrada.md

1. Cunoaște despre comportamentele online a copiilor cu vârsta
12-16 ani din RM şi a principalelor riscurilor la care se expun;
2. Cunoaște principalele reguli de utilizare pozitivă a internetului
şi navigare în siguranță precum şi despre platforma de
informare dedicată în domeniu www.siguonline.md;
3. Primi informaţii despre semnalmentele unor posibile situații
de risc la abuz şi/sau exploatare a copiilor precum şi
recomandări privind specificul intervențiilor în cazurile date şi
mecanismul de raportare „AJUTOR” la siguronline.md;
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