ZÁSADNÍ
DESATERO
Každé druhé dítě chatuje s neznámými
lidmia každé šesté už někdy sdílelo své
intimní fotografie.
Nauč se bránit
online predátorům!

Zásada číslo 1

Zásada číslo 3

Zásada číslo 5

FOTKA
NIKDY NEZMIZÍ

DŮKAZY
SE NEMAŽOU

NENÍ PŘÍTEL
JAKO PŘÍTEL

Mysli na to, co na internetu sdílíš. Na síť
nikdy nepatří intimní fotky nebo videa.
A to se týká i soukromého chatu, Messengeru nebo e-mailu. Ani s nejlepším kamarádem nebo přítelem.

Někdo tě vydírá? Ať už jste si napsali
cokoliv, není to tvoje chyba! Nevyjednávej. Vyděrače ani neblokuj, nic nemaž,
všechno si naopak ulož a zálohuj. A jdi za
někým, komu věříš. Rodiče, učitel, starší
sourozenec, anonymní linka – nebo i policie. Všechno se dá řešit!

Hlídej si soukromí na socsítích! Odděl, co
vidí tví přátelé a co všichni ostatní. Než
někoho přidáš, trochu si ho prolustruj.
A toho, o kom nic nevíš, nepřidávej vůbec!

Cokoliv, co pustíš na internet, ber jako
veřejné!

Zásada číslo 4
Zásada číslo 2

SVĚŘ SE
Jdi na

www.nejsemlovna.cz

Pokud ti na síti někdo vyhrožuje, neboj
se hledat pomoc. Rodiče, učitelé, ale
i anonymní linky, kam můžeš zavolat
nebo napsat, jsou tu pro tebe!

FOŤÁK POD
PEŘINU NEPATŘÍ
Jasně, od 15 můžeš mít sex. Ale fotit
nebo natáčet se u něj nesmíš. To už totiž
spadá do tvorby a distribuce dětské pornografie, což je trestné. A to až do 18 let!

#NejsemLovna
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RANDIT,
ALE NERISKOVAT
Potmě parkem se jít bojíš, ale na rande
s někým úplně neznámým bys beze všeho
šel/šla? Nikdy si nedávej schůzku s někým,
koho znáš jen z internetu. Riziko, že narazíš na predátora, je vysoké. A když už –
řekni rodičům, kam jdeš a s kým, případně si domluv SOS signál.

Hlavní partner
osvětové kampaně filmu V síti
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BACHA
NA LICHOTKY
Každou tvou fotku hned lajkuje, pořád tě chválí, píše, jak suprově vypadáš?
Pozor!!! Pokud navíc tvůj virtuální kamarád komunikaci mezi vámi označuje jako
speciální a tajnou a sám od sebe ti posílá sexuálně laděné fotky, nebo dokonce
porno, jako další přijde nejspíš žádost
o tvou intimní fotku nebo video. A dál
a znova. Protože teď tě má v hrsti a bude
tě vydírat tím, co už dostal. Brzdi včas!
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NEZVI SI
ZLODĚJE DOMŮ
Klíč pod květináčem ti přijde k smíchu, ale

termín rodinné dovolené vyvěsíš veřejně
na sítě? Citlivé informace (adresa, vybavení bytu, čas, kdy jsou rodiče doma) na
internet nepatří! Můžou být pozvánkou
pro zloděje a jiné predátory.

Zásada číslo 9

ZABEZPEČ
SI KOMP I MOBIL
Nechceš přece přijít o hry, videa, ale
ani osobní fotky a citlivé informace. Tak
se chraň. Tvorba bezpečného hesla, dvojfázové ověření pomocí mobilu, solidní
antivir v počítači a další nejsou jen pro
legraci. A do počítače ani mobilu neinstaluj neznámé aplikace.
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JAK POZNÁŠ FAKE
„KAMARÁDA“
Všichni to známe. Za profilem krásné holky nebo kluka se často skrývá „úchyl“,
co z důvěřivců loudí fotky a videa. Typické rysy podvodného profilu:
• je založený teprve pár dnů nebo je sice
starší, ale nic moc na něm není
• je tu málo fotek, navíc ze stejné série
nebo hodně upravených
• v přátelích má často jen holky/kluky
a skupina je jak přes kopírák
• buď má jen málo přátel, nebo naopak
x tisíc
• obvyklá seznamovací věta:
Hledám kámošku na pokec.

Jak ho proklepnout? Navrhni videohovor
přes Skype nebo Messenger. Pokud není
tím, za koho se vydává, buď „uteče“,
nebo bude tvrdit, že má rozbitou webkameru.
Jen na Facebooku je prý až 15 % profilů
falešných. To znamená 15 ze stovky.

HAPPY BONUS

INTERNET JE
DOBREJ, KDYŽ…
Internet je super nástroj plný možností. Můžeš se tu bavit, najít nové přátele,
získat práci snů, vyřešit referát do školy
nebo se stát celebritou. Nebo potkat
lásku na celý život. Ale stejně jako svět
„venku“ má svoje pravidla. Nezapomínej
na ně a zůstaň v bezpečí! Stojí to za to!

#NejsemLovna

