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"Разноликият интернет или как да
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"Заедно за по-добър интернет"под мотото



DARK WEB...
СКРИТАТА
РЕАЛНОСТ

 
Внимание, родители!



Огромно и общодостъпно
онлайн пространство, което
може да бъде лесно открито в
мрежата. 

Социални медии
Новини
Бизнес сайтове
Блогове
Сайтове за видео
споделяне

Такива могат да бъдат:

 



Медицински досиета
Банкова информация
Правителствени ресори
Академични данни
Торенти

Такива могат да бъдат:

Всички забранени за намиране от
търсачките Web страници, които не
могат да бъдат открити в Google.



Тъмна интернет мрежа (Dark web)

Тайна интернет мрежа, която изисква специален
софтуер. Това е най-дълбоката и скрита част от
интернет пространството. 

Пазар и търговия с: 
Наркотици
Трафик на хора 
Наемни убийци
Порнография

Пиратски софтуери
Търговия с оръжие
Тайна информация
Кражба на самоличност



Разпространение на наркотични
вещества и техните прекурсори в
Dark web по данни на Европол и
Европейския център за
наркотиците и наркоманиите
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Източник: https://www.europol.europa.eu/publications-documents/drugs-and-darknet-perspectives-for-enforcement-research-and-policy



Как да
предпазим детето си

в онлайн среда?
Задължително инсталирайте система за родителски контрол
на онлайн съдържание и сайтове, които детето посещава.
заедно обсъдете какви опасности има в онлайн
пространството.
проверявайте в историята на браузъра какви сайтове посещава
детето ви.
поставете ясни правила и граници за ползване на интернет.
Интересувайте се с какви хора контактува в интернет и на
какви игри играе.
информирайте детето си, че е опасно да се среща с човек, с
когото се е запознало в интернет.
потърсете помощ от специалист, ако забележите, че детето ви
се променя, когато е в онлайн среда.
подайте сигнал в най-близкото районно полицейско
управление, ако попаднете на материал (снимки, видео) или
съобщение в интернет, което обижда, шокира или смущава
вас и детето ви.



Балансът между
защита и

самостоятелност...

Не е лесно родителите да намерят баланса
между самостоятелността на детето си и
неговата безопасност. Децата невинаги успяват
да споделят своите емоции, но Вие като
възрастни е добре да следите за потенциални
знаци, които подсказват, че с детето Ви нещо се
случва. Свободно и честно разговаряйте с него, за
да разбере, че общуването с Вас е много важно и
вие не искате да го наказвате като го
ограничавате, а само го защитавате. 



ЗА ВРЪЗКА С ПИЦ ПО
ЗАВИСИМОСТИ:

АДРЕС: УЛ. “ЦАР ИВАН ШИШМАН“ № 96
ТЕЛ.: 042/ 23-00-24
E-MAIL: PIC.STARAZAGORA@ABV.BG
WEB: WWW.PIC-STARAZAGORA.COM
Работно време: 8:30 – 12:30 и 13:30 – 17:30

При необходимост посетете: www.safenet.bg

http://www.pic-starazagora.com/index.php
http://www.safenet.bg/

