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Hagcuta€Mo JILIcT YuosHosoKeHoro llpesra4enra Yr<paiHra siA 21.01.2019
Ns 32-07 / 1 3 2 qo.{o ni4sHa.renHx flux 6esue.rHoro IHrepHery.
llpocuvro AoJIfrI{rLIct Ao Aus 6esneqHoro InrepHery ra npo rpoBeAeHy
po6ory uoiH$oprr,ryBurtr yupandHns ocnirz i nayrz ao 31.01.2018 Ha eneKrpoHHy
aAp e cy uonzru@u(<r .net (rur<ilrHnfi n iaain).
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Головам обласних, Киi'вськоУ мiськоi'
державних адмiнiстрацiй
(за списком)

5 лютого 2019 року свiтова спiльнота вiдзначас День безпечного Iнтерн'еl)'
(Safer Intemet Day). Вiдповiднi заходи проходять у всьому Свiтi з метою
привернення уваги rромадськостi до важливостi створення безпечного iнтернет
простору для наймолодших користувачiв.
В Украi'нi щорiчно зростае кiлькiсть дiтей, якi мають доступ до мережi
Iнтернет та зростас кiлькiсть пiдлiткiв, якi наражаються на небезпеку бути
ошуканими шахраями та злочинцями. Найбiльшого занепокосння викликають
злочини сексуального характеру щодо дiтей в онлайн просторi, так с як найбL1ьш
латентною категорiею злочинiв.
З метою захисту дiтей вiд сексуального насильства та експлуатацii" через
мережу Iнтернет, просимо Вас долучитися до Дня безпечного iнтернету,
приеднатися до всеукра'iнськоI акцii" #STOP_SЕХтинг та вжити заходiв щодо
проведения 5 лютого 2019 року уроку на тему «Iнтимнi селфi в Iнтернетi - жарт чи
небезпечний ризик?» серед учнiв 7 -11 класiв у школах регiону. Матерiли YJ?OKY
розмiщенi за посиланням http://interactiv·e.i-anok.eom.ua/coшse/gгoup/ranok-yrok-stop
sextiлg
У разi виникнення питань просимо звертатися до експерту Уповноваженого
Президента Украi'ни з пав дитини iз захисту дiтей вiд насильства - ДьяковоI
АнастасiУ: dyakova.protectchildren@gmail.com або за телефоном +380 97 608 0006.
Також, що для кращого розумiння схеми проведення уроку, пропонусмо
присднат:ися до вебiнару "#STOP_SЕХтинг. Сексуальнi ризики iнтрернету: як
провести урок в 7-11 класах" (https://naurok.com.ua/weЬinar/stop_sexting-seksualni
riziki-intemetu-yak-provesti-urok-v-7-11-klasah), який вiдбудеться у п'ятницю 1
лютого о 18:00.
Про розгляд даного листа, прийняте рiшення та nроведенi заходи просимо
повiдомити Уповноваженого Президента Украi'ни з прав дитини (в тому числi на
електронну пошту Mykola.Kuleba@apu.gov.нa) у двотижневий термiн.
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