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СВЕТОВЕН ДЕН ЗА ПО-БЕЗОПАСЕН ИНТЕРНЕТ
Денят за безопасен интернет се отбелязва всяка година във втория вторник на февруари. Целта на
тази инициатива на Европейската комисия, която стана вече глобална, е да се обединят институции,
организации, бизнес и гражданско общество и чрез различни инициативи и кампании да се заостри
вниманието към необходимостта да се полагат още повече общи усилия за превръщането на дигиталния
свят в по-безопасна и полезна среда за развитието на децата.
За първи път този ден се отбелязва през 2004 година от Европейската мрежа от центрове за безопасен
интернет Insafe. Започнал като европейска инициатива, тази година – за 15-ти пореден път ще се
реализират инициативи в над 140 държави на всички континенти.
От кибертормоза до социални мрежи всяка година SID има за цел да отговори на актуалните проблеми,
които засягат най-вече младите потребители онлайн.
Интернет е мощен инструмент с огромни възможности за учене, повишаване на уменията и придобиване
на нови способности и знания. Въпреки това, с възможностите идват и рисковете.
Целта на SID е да повиши осведомеността, но и да помогне чрез конкретни действия, за да създаде не само
безопасно, но и да бъде по-добро място, когато сте онлайн. За да се постигне тази цел, SID предлага на
децата, младите студенти, учителите, родителите, индустрията, политиците, лицата, вземащи решения и
други заинтересовани страни възможност за съвместно създаване на по-добър интернет. Децата започват
да използват интернет от 7-годишна възраст; между 9 и 16 годишна възраст, средното време, което те
харчат онлайн, възлиза на 88 минути.
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Те се нуждаят от качествено съдържание, за да стимулират въображението си и в помощ на учебния
процес, както и от умения и инструменти за безопасно и отговорно използване на Интернет. За постигането
на поставената цел ключово значение има развиването от най-ранна възраст на дигитално-медийна
грамотност и умения у децата. Изключително важна роля тук имат възрастните – семейства и
образователни институции, които трябва да помагат за развиване на тези умения.
Темата на тазгодишните тържества е "Създаване, свързване и споделяне на уважение: По-добър интернет
започва с вас“. Тя е призив за действие за всеки заинтересован участник да играе ролята си в създаването
на по-добър интернет за всички, особено за най-малките потребители. Нещо повече, това е покана за всички
да се присъединят и да се ангажират с другите по уважителен начин, за да осигурят по-добро цифрово
изживяване.
Международният Ден за безопасен интернет за 2019 г. беше отбелязан на 5 февруари с официалното
обявяване на кампания срещу онлайн езика на омразата Центъра за безопасен интернет и младежката
медия TeenStation.

Кампанията #ГероятСиТи беше подготвена и реализирана изцяло по идея на Младежкия панел към
Центъра за безопасен интернет, коордниран от д-р Емануил Георгиев и Мирела Димитрова. Александра
Костова, Борислава Филипова, Вели Петкова, Виктория Иванова, Генчо Николов, Дела Иномван, Димана
Додова, Елена Стаменова, Елизабета Донкова, Илия Илиев, Катя Димитрова, Константин Георгиев, Крум
Александров, Мина Бонева, Симона Вълева, Симона Тодорова, Теодора Иванова, Цветина Цонкова бяха
създатели на първоначалния сценарий, организатори и участници в реализирането на както на видеоклипа,
така и на самата кампания. Те избраха и изпълнителите на двете роли Даниел Димитров, също от
Младежкия панел, и малката София. С подкрепата на Евелина Благоева, ръководител на Фондация „Гласът
на децата“ и на младежката медия TeenStation, екипът се сдоби и с прекрасния ментор и режисьор Бойко
Щонов.
Самото отбелязване на Деня за безопасен интернет беше посветено на темата за противодействие на
онлайн хейта. Младежкият панел беше подготвил и проведе работа по групи с участието на пристигналите
от страната за награждаване най-добри киберскаути ученици, техни учители и представители на различни
организации. В заключителната дискусия бяха представени идеи как да се противодейства на това
негативно явление в интернет.
По традиция на тържествена церемония най-добре представилите се в националното състезание между
обучените от Центъра за безопасен интернет през 2018 г. 506 ученика от цялата страна получиха специални
грамоти, връчени им от комисар Явор Колев, началник на отдел "Трансгранична организирана престъпност"
в ГДБОП. С активната си дейност за популяризиране на правилата зе безопасност в интернет сред техните
връстници отличията заслужиха отряди на киберскаути от Гоце Делчев, Добрич, Търговище и Карлово. Те
получиха и награди от главния партньор в обучителната програма „Киберскаут“ на Центъра за безопасен
интернет - Теленор България.
Официалното видео на кампанията #ГероятСиТи можете да видите тук.
Центърът за безопасен интернет разработи пакет материали за училищата, включващ учебни занятия и
презентации за различните възрастови групи с подходящи теми - Нетикет за 1-4 кл, Онлайн тормоз за 5-7
и секстинг за 8-12 клас, а също и насоки за учители, план за родителски срещи и др.
За повече информация и подаване на сигнали посетите: http://safenet.bg/bg/.
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Този проект се реализира от Европейски информационен център – Велико Търново
с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Информацията и мненията,
публикувани тук, не отразяват задължително официалните становища на Съюза.

