
90% dintre copiii români folosesc cel puţin o reţea socială, 
33% dintre ei având informaţiile vizibile în mod public?

47% dintre copii au vorbit cu persoane necunoscute pe internet, iar 
27% s-au întâlnit faţă în faţă cu o persoană necunoscută? Dintre aceştia, 
20% afirmă că au fost deranjaţi de această persoană?

33% dintre copii afirmă că au văzut imagini cu caracter sexual în ultimul an şi 
22% chiar au primit direct mesaje cu conţinut sexual?

Tu ştiai căY

?

Aceste statistici sunt îngrijorătoare, iar studiile Salvaţi Copiii din ultimii ani 
arată că, în ciuda aparenţelor, competenţele copiilor în domeniul Internetului 
sunt limitate, mai ales când vine vorba de navigarea în siguranţă. 

După ce ai aflat despre aceste pericole, cât de pregătit eşti pentru a le da 
informaţii corecte şi complete copiilor cu privire la pericolele la care sunt 
expuşi zi de zi în mediul online?

?

?

Responsabilitatea privind această publicaţie revine integral autorului. 
Uniunea Europeana nu este responsabilă pentru modul în care sunt utilizate informaţiile publicate.



Lucrezi cu copiii sau în beneficiul copiilor? 
Vrei ca ei să fie în siguranţă pe Internet? 

Alătură-te proiectului Ora de Net 
şi poţi să duci mesajul nostru mai departe!

Lucrezi cu copiii sau în beneficiul copiilor? 
Vrei ca ei să fie în siguranţă pe Internet? 

Alătură-te proiectului Ora de Net 
şi poţi să duci mesajul nostru mai departe!

Cum poţi deveni promotor al siguranţei pe Internet

Contactează-ne dacă vrei să afli cum să îi sprijini pe copii şi 
adolescenţi atunci când întâmpină situaţii neplăcute pe internet

Promovează în comunitatea ta serviciile ctrl_Ajutor şi 
esc_Abuz, mărci ale programului Ora de net.

Fie că te adresezi direct copiilor şi adolescenţilor, părinţilor, 
cadrelor didactice sau specialiştilor în lucrul cu copiii, 

toţi vor găsi pe platforma www.oradenet.ro informaţiile 
cele mai relevante şi valoroase despre siguranţa pe Internet. 

K

K

Ai găsit ceva pe internet ce 
poate fi periculos pentru un 
copil sau adolescent?

Raportarea la esc_Abuz 
este primul pas. 

Scrie-ne şi noi trimitem 
informaţiile la departamentele din 
Poliţie abilitate să investigheze şi să 
intervină.
Email: abuz@oradenet.ro 

Ai întâmpinat o problemă pe 
internet sau ai o întrebare legată de 
internet şi de folosirea tehnologiei?

Contactează-ne la ctrl_Ajutor şi 
noi te ajutăm. 

Telefon: 031-80 80 000 
(Număr apelabil gratuit în Digi Tel şi Digi Mobil. 
Îţi răspundem zilnic, între orele 10 şi 17)

Email: ajutor@oradenet.ro
Mesagerie Facebook: Ora de Net

     este un program coordonat de Organizaţia 
Salvaţi Copiii şi promovează siguranţa pe Internet pentru copii şi adolescenţi. De 
peste 7 ani suntem singurul proiect naţional care contribuie la educaţia şi pregătirea 
copiilor pentru o navigare online în siguranţă. 


	Page 1
	Page 2

