Salvați Copiii lansează extensia Chrome #FărăUrăPeNet pentru prevenirea
fenomenelor de tip cyberbullying
București, 9 martie 2018: 69% dintre copiii români au fost martori ai hărţuirii în mediul
online, arată cele mai noi date privind cyberbullyingul, procesate de Organizaţia Salvaţi
Copiii în cadrul studiului lansat în anul 2016. Mai mult decât atât, Studiul privind utilizarea
Internetului, derulat în 2015, relevă faptul că 41% dintre părinţi menţionează expunerea la
imagini şi cuvinte violente ca numărându-se printre riscurile întâmpinate în ultimul an de
copiii lor pe internet.
Ca parte a campaniei de prevenire şi reducere a cyberbullyingului, Organizaţia Salvaţi Copiii
lansează aplicația #FărăUrăPeNet. Aceasta este o extensie Chrome ce poate fi găsită pe pagina
web dedicată, www.oradenet.ro/extensie, care poate fi instalată în browserul utilizat pentru
navigarea pe Internet de pe orice computer. Odată descărcată, extensia se instalează cu
uşurinţă, aceasta având rolul de a detecta cuvintele agresive sau injurioase de pe orice
website accesat cu ajutorul browserului web Google Chrome, inclusiv chat-urile asociate
reţelelor sociale, şi de a suprascrie cuvintele negative cu mesaje educative, de respect şi
toleranţă.
„Lansăm această extensie pentru a le oferi părinţilor o unealtă cu ajutorul căreia să îi protejeze
pe copii de conţinutul negativ care se găseşte pe multe dintre website-urile, reţelele sociale sau
grupurile de discuţii online. Ea se adresează cu precădere părinţilor ai căror copii au vârsta
cuprinsă între 6 şi 12 ani şi reprezintă o soluţie tehnică ce permite navigarea celor mici fără
riscul de a vedea sau a li se adresa cuvinte urâte. Prin această soluţie dorim totodată să
încurajăm părinţii să iniţieze discuţii cu cei mici privind ceea ce întâmpină online”, a declarat
Gabriela Alexandrescu, Președinte Executiv, Organizația Salvați Copiii.
O caracteristică importantă a extensiei #FărăUrăPeNet este aceea că în momentul în care
copiii vor întâlni cuvinte sau expresii suprascrise, ei vor fi redirecționaţi către website-ul
oradenet.ro unde, într-o pagină dedicată combaterii cyberbullyingului, vor afla informații
importante despre cum pot reacţiona şi combate efectele nocive ale acestui fenomen. Printre
acestea se numără: precauţia cu privire la oferirea de poze şi date personale; evitarea
răspunurilor oferite agresorilor, care vor fi percepute ca o încurajare de a continua bullying-ul;
anunţarea părinţilor sau profesorilor, în cazul în care agresiunile se petrec în şcoală.
„Adeseori, comportamentele de tip bullying sunt considerate de numeroși adulți, părinți și
cadre didactice, ca strategii de adaptare firești pe care copiii le folosesc în mod natural și
pentru care nu este necesară intervenția adulților. În realitate, cei mici au nevoie de sprijin
pentru depăşirea situaţiilor de acest gen. În copilăria timpurie, când copiii învaţă să citească şi
să scrie, ei se pot lovi de cuvinte urâte şi nu vor şti cum să reacţioneze. Dincolo de latura
tehnică, instrumentul pe care proiectul Ora de Net îl pune la dispoziţia părinţilor are scopul de
a genera un pretext pentru abordarea unor teme conexe, precum relaţionarea cu ceilalţi sau
informaţiile disponibile pe Internet”, a declarat Diana Stănculeanu, psiholog Salvaţi Copiii.
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Pentru descărcarea extensiei pe computer, paşii sunt următorii: accesarea adresei
www.oradenet.ro/extensie, click pe butonul „Download/Descarcă”, apoi click pe “Add to
Chrome/Adăugă la Chrome”.
Note pentru redactori:
 Ora de Net (Safer Internet) este un program sprijinit de Comisia Europeană, care cuprinde
centre naţionale active în Uniunea Europeană, având ca obiectiv comun promovarea utilizării
în condiţii de mai mare siguranţă a Internet-ului şi a noilor tehnologii online de către copii.
 Organizaţia Salvaţi Copiii România a participat la programul de finanţare al Comisiei Europene
şi a câştigat licitaţia de proiect, asumându-şi din 2008 rolul de Coordonator naţional.
 Bullying-ul este în general caracterizat ca un comportament agresiv intenționat care (a) este
menit să provoace disconfort sau durere, (b) implică un dezechilibru de putere și tărie între
agresor și victimă, și (c) se manifestă repetitiv, regulat (Limber, 2002; Olweus, 1993a; Nansel et
al., 2001); Bullying-ul poate lua diverse forme, de la tachinare, zvonuri sau minciuni despre
persoana vizată, excluderea dintr-un grup, ameninţare şi până la agresiune fizică. Atunci când
acest fenomen se întâmplă prin intermediul dispozitivelor tehnologice acesta poartă
denumirea de cyberbullying.
 Studiile la care se face referire în comunicat sunt Bullying-ul în rândul copiilor. Studiu sociologic
la nivel național, 2016
(http://salvaticopiii.ro/upload/p000600010001_Salvati%20Copiii_Raport%20bullying.pdf) și
Studiu privind utilizarea internetului în familie, 2015
(http://oradenet.salvaticopiii.ro/docs/raport_cercetare_safer_internet_2015_web.pdf).
----------------------------------------------Despre Organizaţia Salvaţi Copiii
Salvați Copiii este o organizație neguvernamentală, asociație de utilitate publică, non-profit, democratică,
neafiliată politic sau religios, care militează activ pentru protecția drepturilor copilului în România, din 1990, în
acord cu prevederile Convenţiei Naţiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului, cu Carta Drepturilor
Fundamentale a Uniunii Europene și cu legislația României.
Salvați Copiii adoptă o poziție independentă în raport cu acțiunile și măsurile instituțiilor, recunoscând că
implementarea legislaţiei şi a politicilor publice în materia drepturilor copiilor nu poate ignora strânsa colaborare
dintre autorităţi, familie, copii şi societatea în care fiecare actor implicat îşi acceptă responsabilitatea conform
principiilor unui parteneriat autentic şi viabil.
În calitate de membru al Save the Children International, cea mai mare organizaţie independentă din lume care
promovează drepturile copilului şi care cuprinde 30 de membri şi desfăşoară programe în peste 120 de ţări,
VIZIUNEA noastră este o lume care respectă, pentru fiecare copil, dreptul său la supraviețuire, educație,
protecție și participare, asumându-ne MISIUNEA de a obţine progrese importante privind modul în care copiii
sunt trataţi şi producerea schimbărilor imediate şi de durată în viaţa acestora. În cei 28 de ani de activitate, peste
1.560.000 de copii au fost implicați în programele și campaniile Organizației Salvați Copiii.

Pentru mai multe informaţii vă rugăm contactaţi:
Ovidiu Măjină, Coordonator proiect
Tel: 0730 511 444
E-mail: ovidiu.majina@salvaticopiii.ro
Alte informaţii detaliate sunt disponibile pe www.oradenet.ro şi www.salvaticopiii.ro
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