
Време е и  възрастнитеда се научатнай-накрая!



Ние разбираме.
Децата и юношите искат да разберат 
защо трябва да правят или не правят 
нещо. Но и възрастните имат какво да 
научат. Общовалидните правила в живо-
та в последно време невинаги важат по 
отношение на ползването на дигитални-
те медии. Те откриват един свят с много 
възможности и аспекти, именно поради 
това младите хора не трябва да имат 
неограничен достъп.

Заедно с всички предимства в области 
като комуникация, социален обмен и 
контакти, забавления, знания или органи-
зиране на ежедневието, не трябва да пре-
небрегваме и проблемните аспекти. Това 
ръководство ви предлага полезна инфор-
мация и съвети за безопасност. Фокусът 
е върху въпроси като разумно ползване 
на медии, социални мрежи, кибертормоз, 
порнография в интернет и компютърни и 
онлайн игри.

Как можем да защитим децата от неподхо-
дящо съдържание или прекомерна употре-
ба на дигиталните медии?

Знанието и комуникацията са най-важни 
за правилното ползване на дигиталните 
медии. Не трябва да се забранява или на-
казва, а да се предават знания и разбиране, 
това е основната рецепта. Изслушването 
на страховете или притесненията, ак-
тивен интерес и участие, както и пости-
гането на споразумения са най-добрите 
решения.

Слушайте децата си! Чуйте какво ви 
казват!

Цялата информация за инициативата 
„Интернет за всички“ и съвети за 
безопасност ще намерите онлайн на  
http://www.mtel.bg/internet-za-vsichki

Инфо
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Умната Мая
Здравейте, уважаеми възрастни. Кога-
то става въпрос за интернет, някои 
от вас сигурно мислят от време на 
време: „Моето дете знае за това по-
вече от мен.“ Е, тогава вашето дете 
е толкова умно, колкото и аз. Супер! 
Но вие също може да бъдете толкова 
умни. Как? Просто внимавайте на 
следващите няколко страници.

Модерният Марти
Хей, знаеш ли най-новото? Не? Е, аз 
пък го знам отдавна вече. :) ;) :D    Дали 
става въпрос за социални медии, 
онлайн игри или стрийминг на музика 
- знам всичко. Говорейки за стрийминг 
на музика, това нещо ново за вас ли 
е? Така можете да се отпуснете във 
ваната и да слушате музика, докато 
ние, децата, търсим нови приключе-
ния в интернет.
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Утвърдете общи семейни правила 
за ползване на мобилни телефони, 
интернет и т.н. Можете да започне-
те с тези:

Съгласни сме, че ...
… интернет е прекрасно нещо и 

има полезни сайтове и приложения за 
всички членове на семейството.

… не трябва да даваме истинското 
си име, адрес, дата на раждане или 
телефонен номер в интернет, без да 
питаме родителите си преди това.

… не трябва да качваме злепоста-
вящи снимки в интернет и винаги 
да искаме разрешение от лицето на 
снимката, преди да я качим.

   ... винаги искаме разрешение от 
лицето на снимката, преди да я 
качим.

… говорим открито един с друг, 
когато нещо в интернет ни притес-
нява или плаши.

… в началото заедно трябва да 
търсим и сваляме  приложения, за да 
разучим как работят.

... не всичко, което е в интернет, е 
вярно.

… всичко, което е забранено в ре-
алния живот, е забранено и в интер-
нет.

… не трябва да си играем с телефо-
на, когато някой иска да говори с нас 
или когато пресичаме.

… нито един член на семейството 
не трябва да ползва мобилен теле-
фон / компютър / таблет по време 
на хранене.

… не трябва да надничаме в чужд 
телефон / таблет / компютър без 
разрешение.

Общи семейни правила

Съгласни сме,
че...

Правилата са
полезни!  
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Учене на нови английски думи, купуване на 
обувки за гимнастика или посещение при 
лекаря следобед - семейната програма чес-
то е претъпкана. Търсенето в интернет 
и онлайн задачите отдавна се приемат за 
даденост в училище. В семейното ежедне-
вие интернет, мобилните телефони и 
т.н. могат да предоставят ценни услуги, 
като например ...

… на път с кола
Подкаст и приложенията за игри пребор-
ват скуката при дълго пътуване с авто-
мобил - най-добре "офлайн". Това намалява 
разходите и може да гарантира, че се 
ползват сайтове само за деца.

… помощ с домашните
Учебни приложения - приложения за нови 
думи, таблицата за умножение или ма-
тематика, насочени към нови знания или 
домашни. Много образователни портали 
предоставят безплатни учебни матери-
али. 

... организирането е лесно
Мобилните приложения помагат при орга-
низацията на всекидневния живот. Прило-
женията за семейни календари, разписания 
и ваканции улесняват координирането на 
дейностите. Чат групите са добре приго-
дени за бърз обмен на информация между 
членовете на семейството.

… запазете специалните моменти 
Интернет помага да редактирате семей-
ни снимки или да ги запазите в албуми.

Активно ползване на медиите

Добри помощници  
в семейното ежедневие 

Опитайте  
тук

ucha. se 
Портал с атрактивни видео 
уроци на български език.

www.proznanie.bg
Виртуална класна стая с 
много полезни факти. 

academy.telerik.com
Безплатна инициатива с 
фокус върху дигиталните 
умения на деца и възрастни. 

www.softuni.bg
Софтуерният университет 
предлага безплатни курсове 
по програмиране. 

bg.khanacademy.org
Безплатни онлайн курсове 
по математика, науки, ико-
номика и финанси, програ-
миране.

bg.wikipedia.org
Свободната енциклопедия, 
която ще отговори на ваши-
те въпроси на много езици.

Важно: 

Не публикувайте снимки на детето ви, ако то не иска. Вашето дете има самостояте-
лен социален живот. Не го засрамвайте, като публикувате твърде лично съдържание, 
достъпно за неговите приятели. Избягвайте споменаването на пълното име и на адре-
си (домашен адрес, детска градина,училище и т.н.).
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Дигитални енциклопедисти

Интернет носи много

Интернет като ...

…  дневник: Блоговете са дигитални днев-
ници и най-често са публично достъпни в 
интернет.

…  социална мрежа: Разменяйте вести, 
споделяйте съдържание, бъдете в течение 
на нещата:  Facebook, WhatsApp (приложе-
ние за комуникация), Instagram (приложение 
за снимки) или Twitter (кратки съобщения) 
го правят възможно. Следвайте децата 
си в предпочитаните от тях медии, за 
да имате поглед над техните интереси и 
активности.

…  телефон: Телефониране на ниска цена в 
интернет, например със Skype.

…  ТВ станция: Филми и сериали на стрий-
минг портали и медийни библиотеки. Като 
например mtelnow.bg - интерактивна те-
левизия на предпочитано от вас устрой-
ство - таблет, смартфон, лаптоп.

…  радиостанция: Подкаст са звукови 
файлове, за които можете да се абонирате 
безплатно. Веднъж свалени, подкасти-
те работят и "офлайн". Пробвали ли сте 
Spotify? Или мобилните приложения на мно-
го радиа?

… виртуален прозорец: Обиколете целия 
свят чрез уеб камери. Проверете дали вали 
сняг в ски-курорта, към който пътува-
те или има ли слънце на плажа, който ви 
очаква.

…  видеотека: Видео порталите като 
YouTube предлагат музикални клипове, 
късометражни документални филми, ани-
мационни филми и обяснителни клипове с 
практически указания ("ръководства").

... платформа за знания: С няколко трика 
търсачките осигуряват отговорите на 
почти всеки въпрос в Интернет. Освен 
Уикипедия, и социалните мрежи могат да 
бъдат ползвани като информационен ка-
нал: Харесайте във Facebook страниците 
на вестници или новинарски сайтове или 
следвайте журналисти в Twitter.

Развлечения, знания, социални контакти, както и много начини да живеете 
творчески. Един поглед в цветния свят на дигиталните медии показва тех-
ния потенциал за цялото семейство.

YouTube –  
Покажете на децата 
си как да търсят и 
следват предпочита-
ните от тях арти-
сти. Обяснете им рис-
ковете да попаднат 
на нецензуриран език, 
изображения или наси-
лие. Насърчавайте ги 
да споделят с вас, ако 
това се случи.

Съвет  
за безопасност
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Интернет в джоба

Моят
мобилен телефон-  
моят свят!
Животът без мобилен телефон днес вече е 
немислим не само за повечето възрастни, 
но и за много деца и юноши. Устройствата 
стават все по-важни в живота на млади-
те хора. И докато много родители ценят 
повече взаимната достъпност по всяко 
време, младежите не виждат никакви огра-
ничения при ползването на интернет. 

Контролът не винаги означава по-до-
бри резултати.
Избягвайте да проверявате мобилния 
телефон на детето си при всеки случай, 
без да питате, така можете да изгубите 
неговото доверие.

Спазвайте споразуменията.
Определете с вашето дете правила за 
ползване на мобилния телефон: кой начин 
на ползване е приемлив и кой не е (напри-
мер, съдържание, снимки, лични данни), кога 
детето ви трябва да иска разрешение (на-
пример, сваляне на мобилни приложения). 
Договорете с вашето дете и време без мо-
билен телефон. Това, разбира се, трябва да 
се прилага за всички членове на семейство-
то! Бъдете негов модел за подражание.

Направете мобилния телефон  
безопасен за деца.
Блокирайте някои услуги на доставчика на 
мобилни услуги, например функцията за 
плащане. Блокирайте услугите, които не 
са подходящи за деца. Защитете магазина 
за приложения с ПИН код или парола.

Избирайте приложенията съзнателно.
Обсъдете с по-малките деца кои приложе-
ния могат да ползват. Прочетете заедно 
оценките на приложенията и проверете 
разрешенията за достъп на приложенията.

Отнасяйте се към мобилния 

телефон на вашите деца 

като към дневник и уважа-

вайте личния им живот.

Преди да купите мобилен 

телефон за детето си

Кое устройство? Изяснете за 
какво се ползва мобилният те-
лефон. Ако се играят предимно 
игри, трябва да имате дос-
татъчно оперативна памет 
(RAM). Ако става въпрос за 
снимки или подкаст, да имате 
много памет е важно.

Кой план? Съберете информа-
ция за подходящите планове: 
Колко минути, СМС-и и данни са 
включени? Колко се плаща, ако 
месечният лимит е превишен? 
Трябва да внимавате много за 
роуминг таксите в чужбина. За 
начало предплатените карти 
са подходящи за малки деца. 

Търговските консултанти са 
на ваше разположение в мага-
зините на Мтел.

Онлайн информация ще намери-
те на mtel.bg
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Мобилният телефон  
като медиен център.

С мобилния телефон отдавна вече може не 
само да телефонирате или да изпращате 
СМС-и, но и също така да слушате музика, да 
правите снимки, да сърфирате в интернет, 
да гледате телевизия и много повече.

Комуникационен център:
Независимо дали за телефонни разговори, 
СМС-и, имейли или социални мрежи, мобилни-
ят телефон предлага много възможности да 
поддържате връзка с приятелите и семей-
ството си.

Организационна помощ:
Срещите се вкарват в приложението 
Календар на мобилния телефон, а важна 
информация може да се запише в бележника. 
Фенерчето, калкулаторът и приложенията 
за времето също са практични.

Деактивирайте 
покупките в приложе-
нията. 

За да предотвратите 
възможността ваше-
то дете да направи 
случайно покупки в 
приложения за игри, 
като например допъл-
нителни животи или 
виртуални предмети 
за игрите... Дори слу-
чайно кликване върху 
банер може бързо да 
доведе до високи раз-
ходи. 

Покупките в прило-
женията обикновено 
могат да бъдат деак-
тивирани в настрой-
ките.

Съвет  
за безопасност
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Мобилният телефон  
като медиен център.

Фотостудио:
Приложенията за редактиране на изобра-
жения, например Pixlr или Snapseed, добавят 
финалните щрихи към снимките от мобил-
ни телефони. С няколко кликвания снимките 
могат да бъдат споделяни с други хора или 
качени в онлайн албуми.  
Основно правило е: никога не публикувайте 
снимки без съгласието на лицето, което е 
на тях.

Игрова конзола:
Екшън, стратегически или весели игри: избо-
рът на приложения за игри за мобилни теле-
фони е огромен. Дори и за най-малките има 
много подходящи игри. За да сте спокойни, 
деактивирайте покупките в приложенията.

Музикален плеър:
Любимите песни могат да бъдат изтеглени 
като MP3 файлове на вашия мобилен теле-
фон и сортирани в плейлисти. Музикалните 
стрийминг услуги позволяват да слушате 
песни по всяко време навсякъде.
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Социалните мрежи са от голямо значение за младите хора. Не само за да 
споделят случки с други хора. Но също така да говорят, да учат заедно, да 
играят или да бъдат в течение със случващото се. Така все по-голяма част 
от живота им протича онлайн. Достатъчно основателна причина, за да 
поискате от децата и юношите да ви покажат любимите си мрежи. Така 
сте в крак с времето и преживявате заедно дигиталната ера.
Изграждайте доверие помежду си.
Прекарвайте време заедно.
Нека децата ви учат.

Социални мрежи

Моят живот онлайн

Ясно е кой е  
професионалистът 

в социалната мрежа, 
нали? Но сега ще отида 
да играя футбол с мои-

те приятели ...

За какво се ползват  
социалните мрежи?

Вчера Facebook, днес WhatsApp, утре 
Snapchat. Популярността на социалните 
мрежи сред децата и юношите се променя 
бързо.

Тук ще намерите кратък списък на най-
популярните услуги в момента, които 
вероятно и вие като модерни родители 
ползвате.

Комуникация и организация:
• Facebook е най-голямата и най-популяр-
на социална мрежа за обмен на новини, 
снимки, клипове, линкове, също така лични 
съобщения или групи.

• Viber, Skype: безплатни или евтини разго-
вори в интернет.

• WhatsApp: Комуникационни приложения,  
подобни на СМС, с които могат да се обме-
нят също снимки, видео и аудио файлове.

Снимки и клипове:
• Instagram: Приложение за споделяне, реда-
ктиране и „харесване“ на снимки и кратки 
клипове.

• Snapchat: Фото приложение, при което 
изпратените снимки са видими само за 
кратък период от време и след това изчез-
ват от само себе си, но могат сравнител-
но лесно да бъдат възстановени.

• YouTube: Видео портал, където можете 
да гледате видео клипове, да оценявате, да 
споделяте и дори да качвате видеоклипове.

http://www.cybercrime.bg/bg 
Полезна информация  
за онлайн сигурността ви

http://sacp.government.bg/  
Държавната агенция  
за закрила на детето

http://www.safenet.bg/bg/
Център за безопасен  
интернет 

Инфо
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Дори и онлайн има правила.

Децата в начална училищна възраст трудно могат да оценят правилно въз-
можните последствия от поведението си в социалните мрежи. Възрастните 
могат да им помогнат с няколко прости принципа.

Споделете Facebook профила си със собственото си дете.
Много малки деца ползват профила на родителите си, за да играят във Facebook. Вни-
мание: тогава вашето дете също има достъп до частните ви разговори или снимки! 
Затова е по-добре да се създаде отделен профил за децата - но с псевдоним.

Договорете правила предварително.
Обсъждайте редовно с вашето дете какво може да прави в социалните мрежи и какво не. 
Не трябва да предоставя лесно лични снимки и информация.

Внимавайте за правилата.
Само защото някои снимки или клипове са свободно достъпни в интернет, това не озна-
чава, че човек може да ги ползва или споделя! Обяснете на детето си, че може да наруши 
авторските права, тоест интелектуалната собственост. Преди качването винаги 
трябва да иска разрешение от хората на снимките ("право на собствена снимка").
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Блокиране на нежелани потребители.
Ако детето ви е притеснявано от други хора, можете да блокирате и докладвате тези 
хора в социалните мрежи - същото се отнася за неприятни снимки или коментари. За-
дължително се погрижете за безопасните настройки на личните данни. Насърчавайте 
детето си да споделя с вас!

Вземайте насериозно страховете.
Дори при опасения и неприятности, свързани със социалните мрежи, да говорите за 
тях е най-важното. В WhatsApp често има стряскащи верижни писма - това може да 
бъде много обезпокоително за децата.

Съвет  
за безопасност

В интернет е лесно да се прикрие самоличността. Срещата с онлайн приятели 
трябва да се осъществи за първи път само на публично място (например кино, 
кафе) и само ако доверен възрастен знае.
Внимание в чата: Обяснете на детето си, че понякога педофили ползват чатове в 
онлайн игри, за да влязат в контакт с деца.
Говорете с детето си за възможните опасности и договорете правила. Особено 
важно е да не разкрива никаква лична информация като телефонен номер или адрес.

Той невинаги е такъв 
добър човек!
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Опасностите в мрежата

Кибертормоз -  
никак не е забавно!
Тормозът в интернет е екстремна форма на психическо насилие. Тъй като жертвата е 
изложена на риск по всяко време, навсякъде, чрез самото присъствие в интернет. Ки-
бертормозът не свършва с напускане на училище и не се спира пред детската стая. 

В интернет обидни снимки, клипове или коментари се разпространяват много бързо и е 
много трудно - ако изобщо е възможно - да бъдат премахнати. Как можете да подкрепи-
те детето си в такава ситуация?

Изслушвайте.
Обърнете сериозно внимание на вашето дете - забраните за ползване на мобилни теле-
фони или интернет са безполезни!

Съберете доказателства.
Направете скрийншоти на неприятните съобщения, снимки или чатове. Тормозът в 
интернет може да бъде наказуем!

Бъдете активни.
Съобщете за тормоза в социалните мрежи на собствениците на сайта и блокирайте 
потребителите, които упражняват тормоз.
Съобщете по-тежките случаи на Центъра за безопасен интернет www.safenet.bg.

Премахване на неудобни снимки.
Поискайте от извършителите да ги изтрият и информирайте собственика на сайта, 
ако нищо не се случи. 

Уважавайте исканията на другите.
Обяснете, че всеки се нуждае от разрешение от лицето, което е на снимките, преди да 
ги публикува в интернет. Това, между другото,  важи и за вас - приемете, когато дете-
то ви не желае да бъде снимано.
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Какво са  
“секс съобщенията“?

Все повече младежи изпращат 
свои еротични снимки в интер-
нет и на мобилни телефони - за 
мнозина секс съобщенията вече 
са част от отношенията. Става 
неприятно, когато интимни 
фотографии попадат в неподхо-
дящи ръце.

Всеки, който разпространява 
голи снимки на лица под 18-годиш-
на възраст, може да бъде раз-
следван за това.

Ами сега! Съвсем 
се омотах. Ще 

попитам моите 
родители. Няма 

да навреди ; -)
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Порнографията в интернет

Как да говорим  
за това?

Порнографията в интернет може 
да бъде проблем за децата още вначалното училище

Порнографските снимки са широко раз-
прострени  и лесно достъпни в интер-
нет. В началното училище децата не ги 
търсят активно, а най-често попадат 
случайно на тях. Насърчени от по-големи 
ученици или дързост, но най-често от на 
пръв поглед безобидно търсене на стра-
ница или изображение. Говорете открито 
с децата и юношите за това. Слушайте 
какво ви казват.

Съвет за безопасност.
Обяснете, че трябва да внимават както 
за порнографията, така и за насилието в 
интернет.

Порното не е реално.
Обяснете, че порното няма нищо общо 
с истинската сексуалност. Направете 
сравнение с екшън филмите: Там също се 
работи с артисти и технически трико-
ве. Не всичко, което се случва на екрана е 
реално.

Обяснете - колкото по-скоро,  
толкова по-добре.
Интересът към сексуалността е ес-
тествен - затова отговорете в по-ранна 
възраст на въпросите на детето ви и им 
покажете добри източници на информа-
ция. 

Подкрепяйте, вместо да се карате.
Не заплашвайте с наказания, ако "хванете" 
детето ви да гледа порно.

Обяснете, че има и по-добри начини да се 
информират за сексуалността.

Семейно насочени 
търсачки
Ползвайте  възмож-
ността за „безопасно 
търсене“ в търсач-
ките - то  филтрира 
съдържанието в ре-
зултатите, което не 
е подходящо за деца.

Съвет  
за безопасност
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Компютърни игри и игри за мобилни телефони

Потопете се в 
дигиталния свят

В играта "Minecraft“ например се упражнява пространственото мислене.
Независимо дали на компютъра, таблета 
или смартфона: онлайн игрите могат да 
бъдат полезни и нещо повече от игра. Те 
са забавни, насърчават многостранно 
възможностите на децата и юношите и 
подканят към експерименти и учене.

Говорете, вместо да забранявате.
Възрастните невинаги са съгласни със съ-
държанието на популярните игри. Въпреки 
това опитайте да разберете ентусиазма 
на младите хора.

Само с компютърни игри те със сигурност 
няма да станат агресивни! Говорете за 
вашите притеснения, без да забранявате 
игрите.

Играйте заедно.
Колкото по-добре сте информирани за 
любимите игри на децата и юношите, 
толкова по-лесно е да постигнете съгла-
сие относно правилата. Така че най-добре 
играйте заедно и определете подходящи 
правила. Например, относно времето за 
игра ("само до следващото ниво" или "само 
още един живот") и онлайн контакти-
те. Внимание: дори онлайн игрите имат 
чатове.

Определете граници.
За децата - особено в начална училищна 
възраст - е препоръчително да определи-
те максимално време за игри. Помогнете 
им да разберат и спазват границите.

Осигурете алтернативи.
Любима храна, излет заедно или просто 
стар спомен: Осигурете на децата атрак-
тивни алтернативи на компютърните 
игри.

Повечето филми и игри 
имат обозначения за 
каква възраст са подхо-
дящи. Вземете предвид 
тази информация, преди 
да разрешите на детето 
или тийнейджъра да ги 
свали.

Съвет  
за безопасност
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Изгубени в кибер света 

Пристрастено ли е детето 
ви към игрите?
Ако децата искат да играят по-дълго, не е задължително това да има нещо общо с при-
страстяването. Причините за това могат да бъдат доста различни, например любо-
питство към нова игра или амбицията непременно да се справи с нивото.        

Децата са природно изключително ентусиазирани и следователно лесно навлизат в 
темата.

Истинското пристрастяване, обаче, е сериозно заболяване, което трудно се лекува без 
професионална помощ. Медицинска диагноза може да бъде поставена само от специали-
сти.

Кога трябва да потърсите помощ от специалист?

• Нищо друго не остава: Вашето дете прекарва целия ден пред компютъра или на мобил-
ния телефон. Приятелите, училището или хобитата вече са второстепенни.

• Загуба на контрол: Вашето дете просто не успява да прекарва по-малко време пред 
компютъра или в интернет.

• "Дозата" се увеличава: Детето ви играе по-често и по-дълго.

• Абстинентни симптоми: Ако компютърът или мобилният телефон е извън обсега на 
детето ви, то става неспокойно, раздразнително и агресивно.

При Памет или 
Монополи дори 
и родителите 
може би имат 

шанс.

Онлайн 
можете 

също така да 
играете един 
срещу друг.

Съвет  
за безопасност

На всеки час работа или 
игри пред компютъра, 
децата трябва да правят 
петнадесет минути по-
чивка, съветват меди-
цинските специалисти.
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Бърза помощ за родители

Възможни
причини за
зависимостта 
от игрите
•  Децата от малки не са изградили умения как да 

организират свободното си време така, че да 
им е интересно и приятно.

• Родителска толерантност към заниманията
   с компютър. 
•  История на дълготрайно задоволяване на же-

ланията на децата.
•  Липса на контрол върху времето, прекарано 

пред компютъра. 
• Проблеми в семейството. 
•  Дисбаланс в родителската ангажираност при 

възпитанието на децата.

Помощ  

и консултации

В случай че се притеснявате 
дали детето ви не прекарва 
много време зад компютъра, 
не се колебайте да се свър-
жете с психолог. Безплатна 
консултация можете да по-
лучите на горещата линия за 
детска безопасност 116 111.
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Официален сайт за борба с компютърните престъпления -   
http://www.cybercrime.bg

Държавна агенция за закрила на детето - http://sacp.government.bg 

Център за безопасен интернет -  http://www.safenet.bg

Полезни съвети за учители -  http://safe.teacher.bg/html/etusivu.htm

Детската сигурност в интернет -  http://detskasigurnost.bg/

КиберПомощник - http://cyberhelp.eu/

УНИЦЕФ -  http://www.unicef.bg/bg/article/VIOLENCE-AGAINST-CHILDREN/935

Полезни линкове за 
вашата и на
детето ви онлайн  
безопасност:
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В нашето общество обменът на информация и възможностите 
за образование и демократично участие са все повече свързани 
с използването на новите медии – всички форми на електронна 
комуникация. Въпреки това, възможностите за достъп до интер-
нет и други цифрови информационни и комуникационни канали не 
са разпределени поравно и са силно зависими от социални и финан-
сови фактори. Наричаме това „digital gap”, „digital divide”, „цифрово 
разделение“, „дигитална пропаст“.

Мтел, като част от Telekom Austria Group, твърдо вярва, че све-
тът на цифровите технологии трябва да бъде отворен за всички. 
Ето защо поема ангажимент за намаляване на „цифровото разде-
ление“, ясно осъзнавайки, че освен огромни предимства то крие и 
рискове - по отношение защитата на личния 
живот и данни, съдържание и намеренията 
на някои потребители.

Въпреки че за много хора интернет вече е 
неделима част от всекидневието, все още 
има социални бариери за използването му в 
България. Интернет е ключът към повече знания, 
повече образование и равни възможности. Като во-
дещ телеком Мтел не само непрекъснато инвестира 
в разширяването на широколентовата си инфраструк-
тура, но също работи за приемането на целенасочени мерки за 
преодоляване на „дигиталната пропаст“. Ето защо Мтел стар-
тира инициативата „Интернет за всички“, която си поставя за 
цел да работи за осигуряване на достъп до интернет на всички в 
България, независимо от тяхната възраст, образование и социал-
но положение. 

Интернет за всички
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В допълнение към предоставянето на техническо оборудване на 
социални институции и учебни заведения в страната, Мтел съсредо-
точава усилията си и върху развитието и насърчаването на медий-
ни умения. Заедно със специалисти с компетенции в детския и социа-
лен сектор, служителите на Мтел разработиха специална програма 
за обучение, в рамките на която деца се обучават безплатно.

Кампанията стартира през 2014 година с обучение за близо 500 деца 
– част от тях от социалните проекти, които телекомът подкре-
пя, а други – деца на служители в компанията, като част от новата 
програма „Интернет за всички“. Лектори в рамките на програмата 
бяха специалисти от компанията, които обучиха младежите безвъз-
мездно в основните правила за безопасна работа с интернет.

По време на заниманията децата се запознаха със значението на си-
гурността при работата в световната мрежа и как интернет може 
да бъде от полза, за да се учат нови неща. Това е и основната тема на 
книгата „Първи стъпки в интернет“, която Мтел издаде, за да може 
по лесен и достъпен начин подрастващите да осъзнаят колко е ва-
жно не само да могат да използват интернет, но и как да го правят 
по сигурен начин.

През 2015 кампанията достигна над 1500 деца в рамките на различни 
инициативи - срещи с деца на служители и презентации в рамките на 
социални проекти, които Мтел подкрепя.

Обученията бяха разделени в две възрастови категории – насочени 
към деца от 1 до 6 клас и такива в 7 и по-висок клас.

Издадена бе и втора книга „Другият речник за интернет“ с целева ау-
дитория младежи на възраст между 13 и 17 години. В нея на достъпен 
и приятелски език са илюстрирани основните понятия и правила за 
безопасно общуване във виртуалното пространство.

„Интернет за всички деца и родители“ е най-новата книжка от поре-
дицата материали с образователна цел, издадена през пролетта на 
2016.

Благодарим ви, че я прочетохте заедно със своето дете! 
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