
Центърът е член на европейската мрежа от 30 центъра за
безопасен интернет Insafe, както и на Международната асоциация

на интернет горещи линии INHOPE, която обхваща 45 държави.

Какво прави Центърът
за безопасен интернет:

обработва сигнали за детска порнография и компютърни
посегателства срещу деца и тийнейджъри (до 18 години);

консултира по телефон и в онлайн чат деца, тийнейджъри,
родители и учители за рискове и проблеми онлайн и по въпроси,
свързани с използването на интернет от деца;

провежда  обучения по онлайн безопасност на деца, млади хора,
родители, учители и други професионалисти, работещи с деца;

разработва информационни и образователни материали,
за да повиши информираността на обществото за рисковете
за децата в интернет, социалните мрежи и при мобилните
устройства, както и начините за превенция и търсене на помощ;

Българският Център за безопасен интернет действа от 2005 г.
с частичната финансова подкрепа на Европейската комисия.

Центърът се координира от Фондация "Приложни изследвания
и комуникации" в партньорство с Асоциация Родители. 

Национален център за

безопасен Интернет



Ако си задавате въпроси като тези:

Прекалява ли детето ми с компютъра или таблета?

Застрашено ли е детето ми онлайн?

Къде да намеря помощ, когато детето ми общува
със съмнителен непознат онлайн?

Да направя ли профил на детето си във Фейсбук
преди да навърши 13?

Какво мога да направя, за да предпазя детето си,
когато използва моя телефон?

Какво да направя, ако някой тормози
детето ми онлайн?

За докладване на вредно
и незаконно съдържание:

Как да избегнете онлайн тормоза;

Какви са основните опасности за деца във виртуалното
пространство; 

Какви са най-популярните теми и тенденции
сред младите хора онлайн;

Как да помогнем на децата да развият
дигитална и медийна грамотност.

На сайта ни www.safenet.bg
научете повече:

питайте ни!

свържете се с консултант:

Чрез сайта ни www.safenet.bg от бутона   за съвет

Чрез телефон 124 123
(0.15 ст. за цялата продължителност на разговора)

Чрез имейл: helpline@online.bg

*Директен разговор с консултант може да проведете всеки работен ден между 10 и 16 часа.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС ВИНАГИ, КОГАТО ДЕТЕ
ИМА ПРОБЛЕМИ ОНЛАЙН!

Чрез сайта ни www.safenet.bg от бутона      подай сигнал

Подайте сигнал, когато:

Някой подмамва дете онлайн;

Някой изнудва дете онлайн;

В случай на парична измама на дете онлайн;

Ако попаднете на тежко насилие или детска порнография онлайн;

Ако попаднете на пропаганда на насилие, самонараняване,
анорексия, булимия, употреба на дрога или друго вредно
за деца или незаконно съдържание. 


