
Віртуальне життя дитини: хто в Україні піклується про безпеку в мережі? 
 
Залишаючи дітей вдома – ми не можемо гарантувати їм безпеку. І мова не про              
COVID-19. Все більше злочинів сексуального насильства над дитиною        
розпочинається саме у соціальних мережах та чатах онлайн ігор. За даними           
звіту роботи британської організації Internet Watch Foundation, у 2019 вони          
отримали 132 700 повідомлень, які містили фото/відео сексуального насильства         
над дитиною, з них 40% – матеріали із зображенням дітей молодших десяти            
років. А мінімальний час, за який можна змусити дитину зробити інтимні фото –             
18 хвилин. 
 
В Україні піклується про захист дітей від сексуального насильства в Інтернеті           
– освітній проєкт #stop_sexтинг. І за час карантину команда створила серію          
інформаційних та інтерактивних вправ та рекомендацій, які стануть у нагоді          
дорослим та дітям. Адже в умовах пандемії, Інтернет трафік розвинених країн           
виріс більше, ніж на 50%, тим самим збільшуючи кількість кіберзлочинів.  
 
Серія відео #stop_sexтинг на YouTube https://bit.ly/2WjqBer присвячена питанням        
захисту в Інтернеті — від того, як убезпечити дитину від перегляду порнографії            
та регулювати її час в онлайні, до того, як діяти, якщо відвертий контент став              
об’єктом розповсюдження. 
 
Чат-бот освітнього проєкту в Telegram @StopSextingBot      
(https://t.me/StopSextingBot) знає багато про сексуальні ризики онлайн, і        
допоможе підліткам знайти відповіді на запитання, що стосуються безпечної         
комунікації та поведінки в Інтернеті. 
 
Завдяки кросворду #stop_sexтинг у дорослих з'явиться ще одна можливість в          
ігровій формі поговорити з дітьми про секстинг, грумінг, сексторшен, а також           
дізнатися більше про соціальні мережі своїх дітей. 
Англійська версія за посиланням https://cutt.ly/Xt3k9T2 
 
Крім того, #stop_sexтинг випустив довідник “Створюємо онлайн-простір разом з         
дітьми”  
(https://stop-sexting.in.ua/wp-content/uploads/2020/06/dovidnyk-dlya-batkiv.pdf), а за   
хештегом #stop_sexтинг_вправи в Інстаграм та Фейсбуці дорослі можуть        
ознайомитись з вправами та іграми та використовувати їх під час дозвілля.  
 
 
“Варто пам'ятати, сьогодні питання безпеки онлайн – це не лише про захист            
інформації, а й про збереження життя людини, її психологічного здоров’я та           
репутації. Тому важливо аби батьки та освітяни знали про ризики, які           
можуть спіткати дитину онлайн та вміли навчити її правилам безпеки!”, –           
наголошує Радник з питань безпечного Інтернету для кожної дитини при          
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Віце-прем'єр-міністрі — Міністрі цифрової трансформації України, засновниця       
освітнього проєкту #stop_sexтинг Анастасія Дьякова.  
 
Ви можете долучитися до проєкту #stop_sexтинг у соцмережах, а також          
слідкуйте за оновленням на сайті (https://stop-sexting.in.ua/), де ви знайдете         
навчальні матеріали та уроки для дітей різного віку. 
 
Посилання на проєкт: 
Сайт: https://stop-sexting.in.ua/ 
Instagram https://www.instagram.com/stopsexting.ua/ 
Facebook: https://www.facebook.com/stopsextingua/ 
YouTube: https://www.youtube.com/StopSextingUkraine 
TikTok: www.tiktok.com/@stopsexting.ua 
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