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5 чіотого 2019 року снігова спільнота відзначає Д ень  безпечного Інтернету 
(Safer Internet Day). Відповідні заходи проходять у всьому Світі з метою 
привернення уваги громадськості до важливості створення безпечного інтер.нет 
простору для наймолодших користувачів.

В Україні щорічно фостає кількість дігей, які мшоть доступ до мережі 
Інтернет га зростає кількість підлітків, які наражаюті.ся на небезпеку бути 
ошуканими шахраями та злочинцями. Найбільшого занепокоєння викликають 
злочини сексуального характеру щодо дітей в онлайн просторі, гак г як найбільш 
латентною категорією злочинів.

і метою захисту дітей від сексуального насильства та експлуатації через 
мережу Інтернет, просимо Вас долучитися до Дня безпечного інтернету, 
приєднатися до всеукраїнської акції #STOP S E X t h h i  і а вжити шходів щодо 
проведення 5 лютого 2010 року уроку на тему «Інтимні селфі в Інтериеті жарт чи 
небезпечний ризик?» серед учнів 7 - М  класів у школах регіону. Матеріли уроку 
розміщені за носила пням http: interact Іуе.плюк.ашиїаЧчщгзе group/ranok-^rgk-stpp.- 
sextinu

У разі виникнення питань просимо звергатися д о  експерту Уповноваженого 
Президента України з пав дитини із захисту дітей від насильства Дьякової 
Хнастасії: dyakova.protectchildren@gmail.com або за гелефоном і 380 97 (>0К 0006.

Глкож. шо для кращого розуміння схеми проведення уроку, пропонуємо 
приєднатися до иебінару "#S1QP SI.Xгппг. Сексуальні ризики інтрернету:- як 
провести урок в 7-11 класах" (https://naurok.com.ua/webinar/stop_sexting-seksualni- 
riziki-iinemetu-yak-provesti-urok-v-7-l 1-klasah), який відбудеться \ п’ятницю 1 
ію тогоо 18:00.

Про розгляд даного листа, прийняте рішення та проведені заходи просимо 
повідомити Уповноваженого Президента України з прав дитини (в Тому числі на 
електронну пошту Mykola.K.uleba@apu.gov.ua) у двотижневий термін.
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