
Kontakt

Fundacja La Strada 
Skrytka pocztowa nr 5 
00 – 956 Warszawa 10

Telefon zaufania: 22 628 99 99
E-Mail:  daphne@strada.org.pl

www.strada.org.pl

Konto bankowe

16 1140 1010 0000 2755 8400 1001
BRE Bank S.A.

Finansowane ze środków UE

Zagubieni w Cyberprzestrzeni
– Lost in Cyberworld

Projekt wskazujący 
na zagrożenia czyhające
w Internecie

Cyber Grooming

Uwodzenie dziecka. Składanie przez Internet propozy-
cji seksualnych osobie małoletniej (poniżej 18 lat) oraz 
nakłanianie do zachowań o charakterze seksualnym, 
często przy włączonej kamerce internetowej. Według 
polskiego prawa grooming jest przestępstwem.

Happy Slapping

Jest to filmowanie i fotografowanie ludzi w sytuacjach 
dla nich przykrych (np. pobicia – zwykle aranżowane-
go) kompromitujących czy krępujących (np. w przebie-
ralni przed czy po WF) i umieszczanie zdjęć i filmów 
w Internecie, bez zgody i wbrew woli fotografowanych. 

Cyber Bullying (cyberprzemoc)

To przemoc psychiczna z użyciem technik elektronicz-
nych takich jak Internet i telefon komórkowy. Może to 
być  grożenie, nękanie i szantażowanie osoby, podszy-
wanie się pod kogoś w celu ośmieszenia czy wysyłanie 
i publikowanie wulgarnych i obraźliwych smsów 
i komentarzy. Zamiarem internetowych chuliganów
jest zdyskredytowanie konkretnej osoby lub grupy
ludzi. Takie działania wynikają z poczucia anonimo-
wości i bezkarności sprawców. 

www.lostincyberworld.eu



Fundacja La Strada

Fundacja przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu 
powstała w roku 1996 jako Fundacja przeciwko Handlo-
wi Kobietami. 

Zajmujemy się przeciwdziałaniem handlowi ludźmi we 
wszystkich jego aspektach. Oferujemy pomoc i wsparcie 
ludziom – kobietom i mężczyznom – którzy stali się ofia-
rami handlu ludźmi, pracy przymusowej i niewolnictwa. 
Każdego roku pomagamy około 300 osobom. W ramach 
działań profilaktycznych i edukacyjnych wydajemy i roz-
powszechniamy ulotki i broszury, prowadzimy zajęcia 
w szkołach i placówkach oświatowo – wychowawczych, 
uczymy młodych ludzi jak bezpiecznie emigrować i podej-
mować pracę za granicą i gdzie szukać pomocy 
w razie kłopotów. Prowadzimy bezpłatne poradnictwo te-
lefoniczne i za pośrednictwem poradni internetowej. Jeste-
śmy częścią międzynarodowej sieci La Strada International 
mającej swoje biura w dziewięciu państwach Europy.

Wszystkie nasze działania są podejmowane i realizowane 
w duchu praw człowieka.

“Zagubieni w Cyberprzestrzeni”

Badania europejskie pokazują, że dzieci i nastolatki poło-
wę swojego czasu wolnego spędzają w Internecie, nawiązu-
jąc kontakty z różnymi ludźmi. Często kontakty takie wią-
żą się z dużym ryzykiem, zwłaszcza, że na ogół mają miej-
sce poza wszelką kontrolą dorosłych.

Tymczasem młodzi ludzie narażeni są na wiele zagrożeń, 
od dostępu do materiałów pornograficznych poczynając, 
poprzez  treści faszystowskie, rasistowskie czy propagują-
ce przemoc i poniżające konkretne osoby czy grupy osób, 
a kończąc na różnych formach cyberprzemocy (cyber bul-
lying), takich jak: kontakty z nieznajomymi w formie uwo-
dzenia i molestowania seksualnego w sieci (grooming), 
które to kontakty mogą zagrażać zdrowiu fizycznemu 
i psychicznemu, a nawet życiu. Ponadto niekontrolowane 
kontakty mogą doprowadzić do problematycznych zacho-
wań w grupach rówieśniczych, takich jak udział w nęka-
niu, dręczeniu czy ośmieszaniu innych (happy slapping). 

Również handlarze  ludźmi uznali Internet za bardzo sku-
teczny i nieograniczony sposób i miejsce na wynajdywanie 
potencjalnych ofiar. Od kilku lat obserwujemy coraz wię-
cej przypadków rekrutowania ofiar właśnie w ten sposób.

Nasze cele

Założeniem projektu  jest podniesienie społecznej świado-
mości niebezpieczeństw i zagrożeń czyhających na inter-
netowych czatach, forach i portalach społecznościowych. 
W tym celu opracowane będą materiały informacyjne 
i poradniki zarówno dla rodziców i nauczycieli, jak i dla 
dzieci i młodzieży.•  Erkennen von Warnsignalen

Nasza oferta

•  Materiały informacyjne dla rodziców
    i opiekunów prawnych

•  Poradnik dla nauczycieli i pedagogów

•  Propozycje modułów szkoleniowych dla dzieci
    i młodzieży

•  Działania edukacyjne i informacyjne z udziałem
    rodziców i opiekunów prawnych, w tym konferencje
    prowadzone wspólnie dla nauczycieli i rodziców

•  Grupy robocze, warsztaty i spotkania  z udziałem
    dzieci i młodzieży

•  Debaty po konferencjach

Cele

•  Nabycie przez młodych użytkowników Internetu
    świadomości czyhających tam zagrożeń

•  Wyrobienie sobie właściwej oceny stopnia ryzyka

•  Nabycie umiejętności rozpoznania przestępstwa
    dzięki zapoznaniu się z regulacjami prawnymi

•  Zapoznanie się ze sposobami stosowanymi
    przez sprawców internetowych przestępstw

•  Wyrobienie w sobie odruchu tzw. „zdrowej 
    nieufności”

•  Nabycie umiejętności rozpoznania sygnałów
    ostrzegawczych dot cyberprzemocy i internetowej 
    rekrutacji ofiar handlu ludźmi


