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Adolescenții, afectați de hărțuirea online
și de furtul datelor personale
Bucureşti, 28 mai 2014 Echipa Sigur.Info, împreună cu Andrei Leonte, a organizat de-a lungul lunii
mai întâlniri cu câteva mii de liceeni din cinci orașe, atrăgându-le atenția asupra riscurilor la care
sunt expuși atunci când navighează pe Internet, dar și asupra modalităților prin care se pot proteja
de aceste pericole. În acest sens, Salvaţi Copiii pune la dispoziţia copiilor, dar şi a publicului larg,
serviciul de consiliere și informare Internet Helpline.
Potrivit statisticilor Sigur.info, circa 90% din copiii care afirmă că au fost jigniți sau hărţuiţi pe
Internet spun că acest lucru s-a întâmplat prin interacțiunile pe messenger sau pe rețelele sociale. De
altfel, în ultimii doi ani, consilierii Sigur.info au primit 1.224 de apeluri privind riscurile utilizării
Internetului de către copii, cele mai frecvente probleme semnalate fiind legate de siguranţa datelor
personale (23 % din respondenți) și cyberbullying-ul/hărţuirea (12%).
Pentru a face din mediul online un loc mai sigur pentru tineri, cântărețul Andrei Leonte a
acceptat și anul acesta să fie ambasadorul programului Sigur.Info. Alături de echipa Salvați Copiii,
Andrei a participat, începând din toamna anului trecut, la un turneu desfășurat în liceele
bucureştene, cu scopul de a promova conceptele privind siguranţa pe Internet în rândul tinerilor, prin
discuţii informale, însoţite de exemple şi soluţii pentru prevenirea situaţiilor riscante.
Ca urmare a solicitărilor numeroase de a replica turneul şi în alte oraşe, în perioada 15
ianuarie - 10 martie, tinerii au fost invitaţi să îşi înscrie oraşul pe portalul Sigur.info, apoi, alături de
colegi, părinţi şi profesori, să-l voteze şi să posteze mesaje prin care să îl convingă pe Andrei şi pe
reprezentanţii Sigur.Info si Internet Helpline de necesitatea unei vizite la ei în oraş. Competiția a
strâns 48 de localităţi nominalizate, mii de like-uri, share-uri şi comentarii, precum şi o comunitate de
peste 2.500 de persoane interesate de subiectul siguranţei pe Internet.
Oraşele câştigătoare au fost Craiova, Bistriţa, Piatra-Neamţ, Sibiu și Galaţi, iar întâlnirile de aici
au reunit peste 2.000 de participanți, elevi de liceu, dar și profesori, interesați să afle mai multe
despre Internet și lumea virtuală. Temele abordate în cadrul întâlnirilor au vizat subiecte precum:
reţelele sociale, întâlnirile cu necunoscuţi, protecţia datelor personale, dar şi hărţuirea (cyberbullyingul) - capitol la care copiii români ocupă primul loc în Europa1. La finalul fiecărei întâlniri, tinerii au
transmis echipei Sigur.Info intrebări legate de situațiile dificile pe care le-au întâmpinat pe Internet,
consilierii Intenet Helpline primind peste 700 de solicitări pentru care vor trimite elevilor sfaturi și
recomandări.
„Am încercat să le amintim copiilor că nu prea mai există diferențe între online și offline și că
n-ar fi o idee rea să încerce să se comporte pe net la fel ca pe stradă. De exemplu: dacă ar veni cineva
pe stradă la noi și ne-ar întreba „Unde te duci? Cu cine ești? Cu ce ești îmbrăcat/ă? Cât mai stai
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acolo?”, probabil că nu i-am spune! În schimb, o poză și un check-in postăm cu foarte mare ușurință,
fără să ne gândim de două ori”, a declarat Andrei Leonte, Ambasador Internet Helpline.
“Prezenţa ridicată în sălile de desfăşurare a evenimentelor ne-a bucurat enorm şi este încă un
exemplu al impactului pe care proiectul îl are în comunităţi. Interesul demonstrat de copii ne-a arătat
că proiectul Sigur.info este unul necesar şi util în continuare, prin actualitatea temelor şi informaţiilor
promovate. Încurajăm copiii din întreaga ţară, mai ales pe cei care nu au putut participa la aceste
întâlniri, să trimită mesaje către linia de consiliere Internet Helpline prin care să caute ajutor sau
rezolvare pentru problemele întâmpinate pe Internet”, a declarat Gabriela Alexandrescu, Președinte
Executiv Salvați Copiii România.

Linia de consiliere Internet Helpline (www.helpline.sigur.info ) este pusă la dispoziție gratuit de RCS
& RDS, la numărul de telefon 031.80.80.000 sau:
 La adresa de email: helpline@sigur.info
 Prin chat: helpline_sigurinfo (L-V, între 09:00 – 17:30)
 Pe facebook: https://www.facebook.com/SigurPeNet
Pentru detalii suplimentare, vă rugăm contactaţi:
Andreea Pufu, Coordonator Promovare Sigur.info, Salvaţi Copiii România
Tel : 021 224 24 52; 0720 026 326
E-mail: andreea.pufu@salvaticopiii.ro









Note pentru redactori:
Safer Internet Plus (Sigur.Info) este un program sprijinit de Comisia Europeană, care cuprinde
centre naţionale active în Uniunea Europeană, având ca obiectiv comun promovarea utilizării în
condiţii de mai mare siguranţă a Internet-ului şi a noilor tehnologii online de către copii.
Organizaţia Salvaţi Copii România a participat la programul de finanţare al Comisiei Europene
şi a câştigat licitaţia de proiect, asumându-şi încă din 2008 rolul de Coordonator naţional al
programului naţional Sigur.Info în cadrul programului comunitar mai sus menţionat. Mai multe
detalii găsiţi la adresa www.sigur.info
În cadrul proiectului Sigur.Info le sunt oferite copiilor, părinţilor şi profesorilor o serie de
resurse educaţionale ce tratează principalele riscuri la care ei sunt expuşi în mediul online, dar şi o
linie de consiliere şi suport, Internet Helpline, la care copii și părinții pot apela atunci când întâmpină
o problemă pe Internet, precum și pentru a primi sfaturi şi indicaţii privind utilizarea corectă a noilor
tehnologii.
Internet Helpline reprezintă o linie de consiliere și informare, adresată copiiilor,
adolescenților, părinților și cadrelor didactice unde aceștia pot apela atunci când întâmpină
dificultăți online sau când doresc să se informeze cu privire la utilizarea în siguranță a Internetului
și a noilor tehnologii.

