PROCEDURY REAGOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA W SZKOLE ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA CYFROWEGO

NAWIĄZYWANIE NIEBEZPIECZNYCH KONTAKTÓW
W INTERNECIE - UWODZENIE, ZAGROŻENIE PEDOFILIĄ
❚❚ PRZYJĘCIE ZGŁOSZENIA I USTALENIE OKOLICZNOŚCI ZDARZENIA

Osobami najczęściej zgłaszającymi
omawiany problem są rodzice/
opiekunowie prawni dziecka lub
osoby zajmujące się „poszukiwaniem
pedofilii”. W pierwszym przypadku
informacja trafia najpierw do szkół,
w drugim - na Policję. Zdarza się,
że informacja uzyskiwana jest ze
środowiska rówieśników ofiary.

Czas reakcji ma
kluczowe znaczenie
W przypadkach niebezpiecznych kontaktów inicjowanych
w Internecie może dochodzić do
zagrożenia życia i zdrowia dziecka, szantażu i przymusu realizacji czynności seksualnych.

❚❚ OPIS OKOLICZNOŚCI, ANALIZA, ZABEZPIECZENIE DOWODÓW

Zbierz dowody dostępne w formie
elektronicznej (zapisy rozmów
w komunikatorach, na portalach
społecznościowych; zrzuty ekranowe,
zdjęcia, wiadomości e-mail).

❚❚ IDENTYFIKACJA SPRAWCY

Nie podejmuj
samodzielnych
działań w celu
dotarcia do sprawcy

Bezzwłocznie
zawiadom Policję
o wystąpieniu
zdarzenia

Zidentyfikuj i zabezpiecz
dowody działania dorosłego
sprawcy uwiedzenia

❚❚ AKTYWNOŚCI WOBEC SPRAWCÓW

Udziel wszelkiego
możliwego wsparcia
organom ścigania

Zabezpiecz i przekaż
zebrane dowody

Nie podejmuj aktywności
zmierzających bezpośrednio
do kontaktu ze sprawcą

Zadaniem szkoły jest zebranie
dowodów i opieka nad
ofiarą i ew. świadkami.

❚❚ AKTYWNOŚCI WOBEC OFIAR ZDARZENIA

Zapewnij
ofierze opiekę
psychologiczną
i poczucie
bezpieczeństwa

Powiadom rodziców
o możliwym związku
zachowań antyzdrowotnych
dzieci z inspiracją w Internecie

Otocz ofiary pomocą
psychologicznopedagogiczną

Zachowania takie jak np.
samookaleczenia czy zażywanie
substancji psychoaktywnych mogą
być inicjowane i wzmacniane
poprzez kontakty w Internecie.

Zadbaj o utworzenie dobrego
środowiska współpracy szkoły
z rodzicami/opiekunami.

❚❚ AKTYWNOŚCI WOBEC ŚWIADKÓW

Zapewnij warunki
komfortu
psychicznego
Przygotuj do pomocy ofierze
wychowawcę, psychologa, osobę
ze szkoły, do której dziecko
ma szczególne zaufanie.

Uzyskaj wszelkie możliwe
informacje o sprawcy
i przekaż je Policji
Należy upewnić się, że kontakt
ofiary ze sprawcą został
przerwany, a dziecko odzyskało
poczucie bezpieczeństwa.

WSPÓŁPRACA Z POLICJĄ
I SĄDAMI RODZINNYMI

Obejmij
zgłaszającego opieką
psychologiczną
Jeżeli zgłaszającym zagrożenie był
rówieśnik ofiary, należy również
objąć go opieką psychologiczną.

Analizuj sytuację
domową dziecka
Może w niej tkwić źródło
poszukiwania kontaktów
w Internecie. Dziecku należy
udzielić profesjonalnej opieki
terapeutycznej i/lub lekarskiej.

Wszelkie działania
szkoły wobec dziecka
uzgadniaj z rodzicami/
opiekunami prawnymi

❚❚ WSPÓŁPRACA Z PLACÓWKAMI SPECJALISTYCZNYMI

Powiadom Policję
lub sąd rodzinny
Jest to obowiązek szkoły.
W przypadkach naruszenia
prawa – szczególnie w przypadku
uwiedzenia dziecka do lat 15.

PODSTAWY PRAWNE: Kodeks Karny, art. 200, 200a par 1 i 2, art. 286 par.1
KONTAKTY ALARMOWE: Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży - 116 111; Telefon dla Rodziców i Nauczycieli
w sprawie Bezpieczeństwa Dzieci – 800 100 100; Zgłaszanie nielegalnych treści – Dyzurnet.pl

Skieruj ofiarę do placówki
specjalistycznej opieki
psychologicznej
W przypadkach uwiedzenia
nieletnich przez osoby dorosłe
rekomenduje się – w porozumieniu
z rodzicami/opiekunami prawnymi
– skierowanie ofiary na terapię.

