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ОБОБЩЕНИЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ АНКЕТАТА
Общ преглед: Общо бяха запитани 912 родители в 7 страни (Австрия, Белгия, България, Румъния,
Германия, Словения и Словакия). За България – 151 бр.
Цел на допитването: Оценка на потребността в отделните страни на партньорството
относно:
●
Интернет порнографията и секстинга въобще актуални ли са като тема?
●
Съществуват ли проблеми, респ. осъзнава ли се като проблем?
●
Изразена ли е нуждата, потребността?
●
Каква е тази потребност? От какво имат нужда родителите?
Още интересни факти?
●
Оценка на нуждите в зависимост от страната и от възрастта на децата
Метод на оценката:
•
Представяне на избрани резултати според честотата, предимно чрез сравнение
между отделните страни
•
При някои въпроси са взети под внимание само отговорите на родителите, които
имат деца над 11 години
•
Повечето данни са сравними в проценти, а не според абсолютния им брой
На каква възраст е детето, за което се отнасят Вашите отговори? (Възраст по
години в процент общо за всички страни в %)
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Сортиране по страни и възраст: брой анкети
На каква възраст е
детето, за което се
отнасят Вашите
отговори?

Колко процента от запитаните родители използват защитен филтър? (Общо за всички
страни в % )
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Да

Не

 Около 37 % от всички запитани родители използват защитен филтър.
Резултати по страни:

Да
Не

Австрия

Белгия

България

Румъния Германия Словения Словакия
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Как преценявате по принцип защитната функция на филтъра?

Много добра
Задоволителна
Недостатъчна
Не мога да преценя

Платен или безплатен софтуер (защитен филтър) ползвате?

Платен
Безплатен
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Бихте ли използвали платен софтуер за защита?

Да
Не

Обобщение:
 По-голямата част от родителите не използва софтуер за защита
 За тези, които имат софтуер в употреба: Удовлетвореността от софтуера варира в широки
граници
 Много малко всъщност ползват платения софтуер (с изключение Германия)
 Като цяло по-малко от 50% от родителите биха използвали платен софтуер (освен
Германия).
Сравнение по страни : Разговори за сексуалността? (Тук са взети предвид отговорите за децата
над 11 години!)
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Да
Не, още не
Не, няма да разговарям

Засегнахте ли темата за Интернет порнографията? (Тук са взети предвид отговорите за
децата над 11 години!)
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Да
Не

Обобщение:
 За Сексуалността с децата над 11 години вече е говорено (или се планира)
 Въпреки това, порнографията в Интернет все още не е проблем за 22-62% от родителите
(особено в Германия, Белгия и Словакия).

Интернет порнографията в детайли:

Допускате ли, че детето Ви вече е попадало на порнографско съдържание в Интернет? (Тук са
взети предвид отговорите за децата над 11 години!)
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Да, сигурен/сигурна съм. Да, предполагам. Не, не допускам. Не, знам, че не се е Не знам, нямам
случвало.
представа

Да, сигурен/а съм
Да, предполагам
Не, не допускам
Не, знам, че не се е случвало
Не знам, нямам представа

Чувствате ли се добре информирани за евентуалните рискове, произтичащи от
порнографското съдържание в Интернет?
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Добре информиран/а за... „Повишаване на агресията при гледане на хардкор и порнография с
насилие”?

Да
По-скоро да
По-скоро не
Не

Добре информиран/а за......... „Прекомерно гледане на порнографско съдържание”?

Да
По-скоро да
По-скоро не
Не
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Добре информиран/а за......... „Ползване/консумиране на нелегално съдържание (напр. детска
порнография, насилие ...)”?

Да
По-скоро да
По-скоро не
Не

Добре информиран/а за......... ”Затваряне в себе си/Социална изолация”

Да
По-скоро да
По-скоро не
Не
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Колко добре е информирано Вашето дете за евентуалните рискове, свързани с
порнографското съдържание в Интернет? (Тук са взети предвид отговорите за децата над 11
години!)
Добре информирано за.........” Повишаване на агресията при гледане на хардкор и порнография с
насилие”

Да
По-скоро да
По-скоро не
Не

Добре информирано за......... „Прекомерно гледане на порнографско съдържание”?

Да
По-скоро да
По-скоро не
Не
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Добре информирано за......... „Ползване/консумиране на нелегално съдържание (напр. детска
порнография, насилие ...)”?

Да
По-скоро да
По-скоро не
Не

Добре информирано за......... ”Затваряне в себе си/Социална изолация”:

Да
По-скоро да
По-скоро не
Не

Обобщение:
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 Като цяло подозират или знаят, че детето (над 11 години) вече има опит с интернет
порнографията около 70% от родителите
 Родителите от Германия, Белгия и Румъния се чувстват по-малко добре информирани за
проблемите на интернет порнографията
 Като цяло децата са оценени от родителите като по-малко добре информирани (но най –
добре по темите за агресивността и прекалената консумация).

Секстинга в детайли:

Можете ли да си представите, че детето ви (умишлено или неволно) е получавало вече
такива снимки преди? * (Тук са взети предвид отговорите за децата над 11 години!)

Да, сигурен/а съм
Да, предполагам
Не, не допускам
Не, знам, че не се е случвало
Не знам, нямам представа

Чувствате ли се добре информирани за евентуалните рискове, произтичащи от секстинга?
Добре информиран/а за „Нежелано разпространение на снимки в Интернет”:
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Да
По-скоро да
По-скоро не
Не

Добре информиран/а за „Подигравки или дори тормоз”:

Да
По-скоро да
По-скоро не
Не

Добре информиран/а за „Злоупотреба с интимни снимки” :

14

Да
По-скоро да
По-скоро не
Не

Как смятат родителите, колко добре е информирано детето за евентуалните рискове,
свързани със секстинга? (Тук са взети предвид отговорите за децата над 11 години!)
Добре информирано за „Нежелано разпространение на снимки в Интернет”:

Да
По-скоро да
По-скоро не
Не
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Добре информирано за „Подигравки или дори тормоз”:

Да
По-скоро да
По-скоро не
Не

Добре информирано за „Злоупотреба с интимни снимки”:

Да
По-скоро да
По-скоро не
Не

Обобщение:
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 Като цяло около 30% от родителите знаят или подозират, че детето им вече има опит със
секстинга (за децата над 11 години)
 Като цяло, по-малко от половината от анкетираните родители се чувстват добре
информирани за потенциалните рискове
 Частично децата са оценени като по- добре информирани (в сравнение с родителите си)
Проблеми във връзка с интернет порнографията и секстинга
Сблъсквали ли сте се вече с темите за Интернет порнографията и секстинга или със свързани
с тях проблеми при детето Ви? (Тук са взети предвид отговорите за децата над 11 години!)

Да
Не

Ако сте отговорили с „да”, с кои проблеми сте се сблъсквали?
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Повишаване на агресията
Прекомерно гледане
Ползване на нелегално
съдържание
Социална изолация
Неудовлетвореност от
собствената сексуалност

Обобщение:
 5-25% от родителите са се сблъскали вече с тези проблеми (при деца над 11 години)
 В Австрия,Словения и Словакия са най-малко проблемите

Проблемните теми са особено:
 Забранено/нелегално съдържание (тук: във всички страни)
 Прекомерната консумация (особено в Белгия, България, Румъния и Германия)
 Освен това, доста големи различия между страните. В България напр. висока степен на
агресия, затвореност и социална изолация.
Необходимост от информация и подкрепа:
Нуждаете ли се от информация и подкрепа по темите за Интернет порнографията и/или
секстинга?
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Да
Не

В кои области бихте желали информация:

За достъпа до порнографско съдържание в
Интернет и евентуалните рискове
За достъпа до съдържание и рискове, свързани
със секстинг
За правната ситуация на използването на
порнографско съдържание/секстинг в Интернет
За превенцията/защитата
По въпроси на медийното възпитание
По въпроси, касаещи зависимостите
По въпроси, свързани с воденето на разговори по
темата

Какъв вид подкрепа бихте желали?
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Достъп до знания по темите за Интернет
порнографията и секстинга
Подкрепа при воденето на разговори по
темите
Информация за подкрепа в моето населено
място

*Няма отговори от Австрия.
От каква форма на подкрепа бихте се възползвали?

Информационни брошури
Онлайн информация
Среща на родители
Семинар за дигиталното възпитание
Безплатен защитен софтуер
Консултация със специалисти
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Обобщение:
 Най-общо: Наличие на потребност във всички страни
● В повечето страни при над 50% от запитаните
● Потребността се увеличава с възрастта на децата
 Особена потребност от информация относно:
● Превенцията и защитата
● Достъпа до съдържание и рискове, свързани с интернет порнографията и секстинга
● Въпроси на медийното възпитание
 Предпочитани оферти за подкрепа
● Големи различия между страните
● В Германия –> предпочетени консултации със специалисти
● Най-общо популярни: Онлайн информационните услуги
● И Безплатен защитен софтуер
Неприятно ли Ви беше да отговорите на въпросите по тези теми?

Да
Не
Отчасти

Моля, споделете Вашите желания или идеи за подкрепа по темите "Интернет порнография и
секстинг", ако не са споменати до момента.
Избор от България:
●
●

Би било добре да се обръща внимание на подобни теми и в училище.
Да бъдат по-осезаеми мерките върху цялото общество.
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●

●
●

●

Децата се впечатляват от атрактивни презентации. Мисля, че един от начините да им се внуши
самосъхранение по тази тема е този - чрез ефектно и въздействащо обяснение на нещата на
достъпен за тях език, разбира се направено от специалист - психолог.
Изключително важна тема. Необходима е съвместна работа между родители, учители и
специалисти.
Необходимо е да се разработи и публикува в интернет пространството информационно
помагало за деца, което да разяснява опасностите и възможностите да се предпазят от
подобна заплаха.
Семинари, консултации и срещи да бъдат организирани за децата и учениците точно толкова,
колкото и за родителите, и в училищата - това е тристранна връзка: училище - децата родителите, и едно от тези звена да липсва, положителни резултати няма как да бъдат на
лице! Най-вече НЕКА СЕ ГОВОРИ за тези неща - най-добрата превенция е
информираността!!!

"Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация *съобщение+ отразява
само личните виждания на нейния автор и Комисията не може да носи отговорност за каквато и да е
употреба на информацията, съдържаща се в нея."
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