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Copiii și adolescenții din ziua de azi au avut acces la internet, tehnologii și dispozitive digitale de la o vârstă foarte fragedă și petrec un număr considerabil de ore
online, în special în contextul pandemic. Ca specialiști în lucrul cu copii și tineri,
este esențial să știm că drepturile copiilor se aplică inclusiv în mediul online.

Cele patru principii ale drepturilor copiilor și adolescenților sunt:

1.

Nediscriminarea - Copiii trebuie
protejați de discriminare și tratați corect
indiferent cine ar fi ei.

3.

Supraviețuire și dezvoltare - Copiii
trebuie sprijiniți să devină ceea ce vor ei să
fie, fără vreun amestec dăunător.

2.

Interesul superior al copilului - trebuie
avut în vedere inclusiv la nivel de politici
publice (guvernamentale) și în mediul de
afaceri.

4.

Respectarea opiniilor - Copiii și tinerii
au opinii care trebuie luate în considerare
în toate domeniile de interes pentru ei.

Principalele drepturi ale copiilor și tinerilor în mediul online sunt*:
1) Acces la informație de calitate
Tinerii au dreptul de accesa conținut de calitate
divers, potrivit vârstei, fără a fi discriminați.
2) Libertate de exprimare
Tinerii au dreptul să își exprime opiniile în
legătură cu orice subiect atât timp cât respectă legea.
3) Libertate de gândire și conștientizare
În mediul online, tinerii au dreptul de avea o
opinie nemijlocită de ideologii politice, maketing
targetat și instrumente de manipulare.
4) Apartenență, colaborare și dezvoltare
armonioasă în cadrul unui grup
Posibilitatea de fi în mai multe grupuri online,
simultan și de a participa activ, fără a fi
discriminați.

5) Identitate și confidențialitate
în mediul online
Copiii și adolescenții au dreptul de a-și crea o
identitate online, fără a fi victimele furtului de
datele personale și a avea intimitatea invadată.
6) Înregistrarea nașterii
Orice copil are dreptul de a fi înregistrat pe platformele online de evidență a societății, în special
pentru copiii din locații greu accesibile, care se
află în situații vulnerabile. Acest sistem digitalizat
a înregistrării nașterii facilitează accesul la servicii medicale, educaționale și sociale.
*Sursa: “Comentariul General nr. 25 (2021)
privind drepturile copiilor în ceea ce privește
mediul digital” (ONU)
Copiii nu trebuie să fie excluși din spațiul digital,
ci să fie încurajați să îl folosească într-un mod
constructiv și sigur.

Prevenirea riscurilor online
Cercetările* arată că riscurile cele mai des întâlnite de copiii și adolescenți sunt:

•

Cyberbullying – un comportament agresiv,
repetitiv, menit să provoace disconfort și
durere.

•

Interacționarea cu persoane necunoscute –
comunicarea în online cu diverse persoane
necunoscute în mediul offline

•

Conținut nepotrivit – acel conținut din
mediul online online format din text, imagini,
sunet sau video care prezintă teme sexuale
explicite, violentă fizică și verbală sau sunt
create cu intenția de a înșela.

•

Înșelăciunea (Phishing) - înșelăciunea digitală
care are ca scop furtul datelor cu caracter
personal sau manipularea utilizatorului în a
plăti o anumită sumă de bani.

•

Hărțuire sexuală – primirea materialelor cu
conținut sexual explicit nesolicitat.

•

Discursul instigator la ură (Hate speech)
– mesaje conținând text, imagine, video
sau sunet care transmite un mesaj agresiv
față de o anumită minoritate, rasă, gen sau
orientare sexuală.

*Sursa: EU Kids online (2020)

Metode de prevenire a riscurilor și menținerea unei
identități online echilibrată și sigură
Discutați cu copiii și adulții din familie despre importanța de a avea o identitate online echilibrată și sigură. Pentru a o obține, le puteți recomanda:

•

să nu-și posteze informații cu caracter
personal, cum ar fi adresa unde este
domiciliat, numărul de telefon, CNP-ul,
școala la care studiază, sau locația curentă,
informațiile cardului bancar.

•

să nu posteze niciodată informații sau poze
compromițătoare

•

să-și creeze parole puternice care să conțină
majuscule, minuscule, numere și simboluri și
să nu-și dezvăluie parolele nimănui

•

să nu se întâlnească cu în viața reală
cu persoane necunoscute pe care le-au
cunoscut pe internet.

•

când primesc mesaje jignitoare în mediul
online, să nu interacționeze și să nu răspundă
la aceste mesaje, emailuri, postări, ci să
raporteze persoana și să o blocheze.

•

să discute cu un adult de încredere atunci

când o interacțiune din mediul online le-a
provocat frică/ neliniște/ suferință.

•

să apeleze la servicii de specialitate dacă
situația scapă de sub control sau are un
impact traumatic (consilieri, psihologi,
psihoterapeuți și psihiatri).

•

să fie atenți la intențiile ascunse ale
persoanelor pe care le adaugă la lista
de prieteni sau cu care interacționează
pe messenger (Whatsapp, Instagram,
Facebook etc).

•

să evite site-urile dubioase, în special când
e vorba de o plată online cu cardul

Ora de Net
Programul Ora de Net din cadrul Organizației Salvați Copii este singurul centru de siguranță a
internetului din România, care face parte din rețeaua InSafe care este dezvoltată și organizată de
Comisia Europeană.
Ora de Net este un program european unic în România care
promovează siguranța pe internet pentru copii și adolescenți.

Obiectivele proiectului:

Oferim consiliere copiilor,
adolescenților și părinților
prin linia ctrl_AJUTOR

Oferim un punct civil de
contact pentru conținutul
ilegal întâlnit pe Internet esc_ABUZ

Organizăm activități de
formare și ateliere pe
teme legate de siguranța
online, adresate copiilor,
părinților profesorilor

Coordonăm o amplă
rețea de voluntari la
nivel național, formată
din cadre didactice și specialiști în educație

Asigurăm consiliere pentru tineri, părinți, profesori și profesioniști
ce întâmpină probleme în mediul online (ctrl_ajutor).
Singurul proiect din România ce facilitează direct
raportarea conținutului ilegal din online (esc_abuz).
oradenet.ro | facebook.com/SigurPeNet

De 31 de ani, Salvați Copiii România construiește programe sociale, politici publice
și practici solide în beneficiul copilului din România. Expertiza și complexitatea
proiectelor la nivel național fac din organizație o instituție socială esențială, al
cărei rol este medierea între societate și autoritatea publică, în beneficiul superior
al copilului.
În trei decenii de activitate, Salvați Copiii a intervenit activ în societate, identificând
soluții concrete pentru protejarea și sprijinirea copiilor vulnerabili și a militat, în
același timp, pentru o colaborare viabilă cu autoritățile decidente.
Salvați Copiii și-a asumat rolul de supraveghere vigilentă a autorităților publice, în
așa fel încât acestea să implementeze politici publice de durată care să corecteze
cauzele care duc la vulnerabilizarea copiilor. Totodată, organizația a reușit să
creeze rețele active de solidaritate, prin încurajarea responsabilității sociale a
companiilor și a societății, în sens larg.
În calitate de membru al Save the Children, cea mai mare organizație independentă din lume care promovează drepturile copilului și care cuprinde 30 de membri
și desfășoară programe în peste 120 de țări, VIZIUNEA noastră este o lume care
respectă, pentru fiecare copil, dreptul său la supraviețuire, educație, protecție și
participare, asumându-ne MISIUNEA de a obține progrese importante privind
modul în care copiii sunt tratați și producerea schimbărilor imediate și de durată
în viața acestora. În cei 31 de ani de activitate, peste 2.570.000 de copii au fost
implicați în programele și campaniile Organizației Salvați Copiii.
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