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Lost in Cyberworld

Projektas skirtas 
supažindinti su pavojais
internete

“Viliojimas internete” 
(angl. Cyber grooming) – 

psichologinis manipuliavimas, klastingi žaidimai 
su jaunais žmonėmis pokalbių svetainėse. Pažintis 
užmezgama, turint seksualinio išnaudojimo tikslų.

„Linksmasis smūgis” 
(angl. Happy slapping) – 

nauja priekabiavimo forma naudojant modernias komu-
nikacijos priemones. Tai  užpuolimas mokykloje, gatvėje 
ar kitoje viešoje vietoje, kada šis įvykis filmuojamas 
mobiliuoju telefonu, o vėliau patalpinamas ir platinamas 
virtualioje erdvėje.

„Patyčios ir priekabiavimas Internete“ 
(angl. Cyber-bullying) –

grasinimai, persekiojimai ir kiti žeminantys veiksmai, 
pasitelkiant melagingą informaciją ar kompromituojan-
čias nuotraukas, virtualioje erdvėje: nemalonių žinučių 
arba elektroninių laiškų siuntinėjimas, bendravimas, sie-
kiant pažeminti ir įskaudinti, pokalbių svetainėse ir pan.

Finansuojama ES fondų



Dingusių žmonių šeimų paramos centras

Dingusių žmonių šeimų paramos centras yra visuomeni-
nė savarankiška ir savanoriška ne pelno ir nepri- 
klausoma organizacija, įkurta 1996 metais, vienijanti 
asmenis, pasišventusius padėti dingusių žmonių šeimoms
bei nukentėjusioms nuo prekybos žmonėmis ir jų 
artimiesiems.

Pagrindinės Centro darbo kryptys:

•  Nukentėjusiųjų nuo prekybos žmonėmis
    bei priverstinės prostitucijos reintegracija

•  Dingusių be žinios žmonių paieškos suaktyvinimas

•  Švietėjiška prevencinė veikla

•  Problemų viešinimas

•  Teisinės bazės tobulinimas

•  Valstybinių institucijų įtakojimas

“Lost in Cyber World”

Pagal atliktus Europinius tyrimus, vaikai ir suaugusieji 
pusę savo laiko Internete praleidžia bendraudami. 
Tačiau neatsargus bendravimas yra labai rizikingas. 
Pavojų spektras didžiulis – įtraukimas į pornografiją, 
smurtas, žeminimas, pasmerkimas, sąryšiai su rasiz-
mu. Šiam tikslui pasitelkiami grasinimai ir priekabia-
vimas bei viliojimas Internete. Tai gali turėti įtakos 
ir problematiškam paauglių elgesiui, jų įsitraukimui 
į tokias nusikaltamas veikas kaip priekabiavimas 
virtualioje erdvėje (en.“Cyber Bullying”) ar užpuoli-
mus, naudojant modernias komunikacijos priemones 
(en.“Happy Slapping”). Internetas taip pat gali tapi 
patrauklia vieta prekiautojams žmonėmis.

Mūsų tikslai

Projekto eigoje mes sukursime informacinę medžiagą 
ir didaktinius vadovus tėvams ir mokytojams, taip pat 
kelsime vaikų ir suaugusių sąmoningumą apie pavojus 
ir riziką virtualioje erdvėje. 

Tikslai:

•  kelti sąmoningumą ir supratimą apie
    pavojus Internete

•  surasti tinkamus sprendimus kaip išvengti
    šių pavojų

•  atpažinti kriminalinius veiksmus supažindinant 
    su teisine informacija 

•  supažindinti su nusikaltėlių naudojamais triukais

•  sukelti “sveiką” nepasitikėjimą 

•  supažindinti, kaip atpažinti perspėjančius 
    ženklus

Mūsų pasiūlymai

•  Informacinė medžiaga tėvams ir globėjams

•  Informaciniai vadovai mokytojams

•  Plėtoti švietimo ir mokymo modulius vaikams
    ir suaugusiems

•  Šviečiamosios ir informacinės kampanijos tėvams
    ir globėjams

•  Darbo grupes, susitikimai ir paskaitos vaikams
    ir suaugusiems

•  Pranešimai konferencijose


