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Lost in Cyberworld

Проект, целящ да разкрие 
съществуващи опасности 
в интернет

Cyber Grooming

Означава буквално „грижа в дигиталното 
пространство”. Това обаче е названието на една 
коварна игра, увличаща  нищо неподозиращи  
деца и млади хора и свързана със запознанства 
в чата. Виртуалното сближаване често приключва
с реални срещи, включително и сексуално насилие.

Happy Slapping

Представлява преднамерен акт на насилие, сниман
с цел разпространение чрез мобилните телефони 
или интернет.

Cyber Bullying

Нова форма за всяване на тревога чрез съвремен-
ните средства за комуникация. Представлява 
агресивен опит за сплашване чрез разпространение
на лъжи и компро-метиращи снимки по интернет.

с финансовата подкрепа на Европейския Съюз

www.lostincyberworld.eu



Каритас България 

Каритас България е създадена през 1993 г с решение 
на Епископската конференция на католическата църква 
в България и е федерация на независими епархийни 
католически организации.

Каритас България е нестопанска организация, 
сдружение с обществена полза и осъществява социал-
ната си дейност в подкрепа на уязвими групи от хора 
в нашето общество посредством своите структури 
и сътрудници в различни населени места на страната.

Каритас в България работи с:

• деца и възрастни с увреждания, 
• изоставени, самотни, болни и възрастни хора, 
• деца от малцинствата,
• хора зависими от психо активни вещества, 
• хора пострадали от природни бедствия, 
• търсещи убежище, бежанци и мигранти

Каритас в България е регистрирана като сдружение 
с нестопанска цел за обществено-полезна дейност 
и заедно с още 162 организации членува в световното 
семейство Каритас Интернационалис – конфедерация 
на благотворителните организации на Католическата 
църква.

“Изгубени в света на 
киберпространството”

Според европейско проучване децата и юношите 
посвещават повече от половината от свободното 
си време за комуникация в интернет. Дори само 
непредпазливата комуникация носи значителни 
рискове. Опасността обхваща от сблъскване 
с порнографско, насилническо, деградиращо, 
денонсиращо или расистко съдържание в интернет 
до опасни контакти под формата на grooming
и сексуално насилие. Може да се изрази в 
проблематично поведение сред младежките групи, 
които да вземат участие в “Cyber Bullying” или 
“Happy Slapping”. Интернет, също така, може да 
бъде изключително ефективно място за вербуване 
на жертви от страна на трафиканти.  

Нашите цели:

За периода на проекта ще разработим информа-
ционни материали и дидактични ръководства
за родители и учители, както и за деца и юноши 
с цел повишаване осъзнатостта за опасностите 
и рисковете в социалните мрежи

• придобиване на осъзнатост за опасностите
    в интернет

• развиване на точна преценка за риска

• разпознаване на криминалните деяния
    чрез знание за правовата рамка 

• придобиване на познание за вероятните 
    трикове на извършителя 

• развитие на „здравословно” недоверие

Нашето предложение:

• информационни материали за родители
    и настойници 

• ръководство за учители

• разработване на образователни и тренировъчни 
    модули за деца и юноши 

• образователни и информационни кампании
    с родители и настойници, конференции 
    родители – учители

• работни групи, семинари и обучителни седмици
    с деца и юноши 

• конферентни лекции


