Child grooming
czyli proces uwodzenia dziecka z wykorzystaniem
nowoczesnych technologii komunikacyjnych, może
przybierać różne formy. Czasami to zawierający
aluzję seksualną komentarz pod zdjęciem lub filmem
małoletniego w mediach społecznościowych.
Jednak w wielu przypadkach to długotrwały proces,
który trwa nawet miesiącami. Przeważnie prowadzi
do wykorzystania seksualnego dziecka w świecie
realnym lub do produkcji nielegalnych treści
z jego udziałem. Child grooming jest w świetle
polskiego prawa przestępstwem.

Czy problem
groomingu
może dotyczyć
mojego dziecka?
Co powinno cię
zaniepokoić?

• dziecko spędza dużo czasu na
rozmowach online 		
z osobami, których nie znasz;

• unika rozmów o tym,
z kim rozmawia;

• ogranicza kontakty

z dotychczasowymi znajomymi;

• posiada nowe sprzęty,

kosmetyki, ale również gry,
doładowania w grach lub inne
gadżety;

• jest zamknięte w sobie,
wycofane, zachowuje się 		
inaczej niż zwykle;

• posiada, ogląda lub otrzymuje
materiały 				
pornograficzne;
• porusza tematy związane
z seksualnością, seksem;
• używa zwrotów i języka

Możesz pomóc
swojemu dziecku!
Krok 1.
Rozmawiaj. Jeżeli zauważysz
u swojej pociechy niepokojące
zachowania − reaguj. Stwórz
komfortową, bezpieczną atmosferę
i podejmij szczerą rozmowę.
Może się tak zdarzyć, że dziecko
nie będzie chciało dzielić się z tobą
trudnymi informacjami. Nie poddawaj się. Otocz je troską
i zrozumieniem, być może wtedy powie, czy dzieje się coś
złego. Pamiętaj, żeby nie obwiniać dziecka − nawet jeśli
ono samo podjęło ryzykowne zachowania, nie zwalnia to
sprawcy z odpowiedzialności karnej.

Krok 2.
Uzyskaj jak najwięcej informacji.
Gdy twoje dziecko nawiązało
niebezpieczną znajomość
online, porozmawiaj z nim, w celu
zgromadzenia informacji. Dowiedz
się wszystkiego o sytuacji, w której
się znalazło. Cały czas zapewniaj dziecku
bezwarunkowe wsparcie.

typowego dla osób dorosłych.

Tutaj otrzymasz
dodatkową
pomoc:

Krok 3.
Reaguj. Zabezpiecz dowody popełnienia przestępstwa. Zgłoś sprawę na
policję. Zgłoś się do administratora
strony z prośbą o usunięcie nielegalnych treści (jeśli zostały opublikowane) oraz o zabezpieczenie danych
technicznych, które mogą być potrzebne
policji w toku postępowania.

800 100 100

Telefon dla rodziców
i nauczycieli

116 111

Telefon zaufania
dla dzieci i młodzieży

800 12 12 12
Dziecięcy telefon
zaufania Rzecznika
Praw Dziecka

Tutaj możesz
zgłosić szkodliwe
i nielegalne treści:

Krok 4.
Skonfigurujcie ustawienia
prywatności w taki sposób, aby
profil dziecka był niewidoczny lub
niedostępny dla osób spoza listy
znajomych oraz żeby nikt spoza tej
listy, nie mógł się z nim kontaktować.

www.dyzurnet.pl

Krok 5.
Nie podejmuj samodzielnie rozmowy
ze sprawcą − możesz go spłoszyć
i doprowadzić do zatarcia wszystkich
dowodów przestępstwa.

Obejrzyj bajkę

Złota Rybka
#grooming
www.gov.pl/badz-z-innej-bajki

Posłuchaj
podcastu

z ekspertką na temat child
groomingu
www.gov.pl/badz-z-innej-bajki

Krok 6.
Poszukaj pomocy. Podczas procesu
uwodzenia, może dojść do
zbudowania przyjacielskiej relacji
między dzieckiem a potencjalnym
sprawcą i odizolowania dziecka od
najbliższych. W takich przypadkach
warto udać się do psychologa, który będzie
mógł udzielić wsparcia nie tylko dziecku, ale
również tobie.
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online | Poradnik dla rodziców Anna Kwaśnik NASK
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