INFORMACIJA APIE ELEKTRONINES PATYČIAS

Elektroninių patyčių formos:


Įžeidinėjimai virtualioje
įžeidinėjamas.



Šmeižimas internete, kai apie vaiką ar jų grupę yra skleidžiami gandai.



Apsimetimas kitu asmeniu ir kenkimas kito reputacijai. Elektroninėje erdvėje yra
lengva išlikti anonimišku ir slėpti savo tapatybę, taip pat galima apsimesti tuo, kuo iš
tikrųjų nesi.



Apgaulės būdu išgaunama asmeninė informacija, kuri paviešinama kitiems. Tai
gali būti asmeninės nuotraukos, vaizdo filmukai, prisijungimo duomenys ir kita svarbi
vaikui informacija, kuria jis nenori dalintis su kitais.



Atstūmimas ir nepriėmimas į draugų grupę pokalbių kambariuose, socialiniuose
tinkluose ir kt.



Persekiojimas, kai grasinama kaip nors pakenkti.



Įvairių su vaiku susijusių situacijų filmavimas ir įkėlimas bei platinimas internete.
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ATSAKOMYBĖ dėl elektroninių patyčių
Ištraukos iš LR Baudžiamojo kodekso: „Tas, kas paskleidė apie kitą žmogų tikrovės
neatitinkančią informaciją, galinčią paniekinti ar pažeminti tą asmenį arba pakirsti
pasitikėjimą juo, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės
atėmimu iki vienerių metų“ (ištrauka iš 154 straipsnio).
Netinkamas nuomonės išreiškimas tiek viešoje erdvėje, tiek elektroninėje – nuo
atsakomybės neatleidžia (pavyzdžiui, savo emocijas bei pyktį lieti ant kitų, rašant
anoniminius komentarus, žeidžiančius kito asmens orumą ir garbę). Toks elgesys
prilyginimas nusikaltimui, už kurį gresia administracinė arba baudžiamoji atsakomybė.
Tėvų vaidmuo sprendžiant patyčių situacijas labai svarbus, bet įsitraukimas kol kas
labai menkas. LR ANK 181 straipsnis. Tėvų valdžios nepanaudojimas arba panaudojimas
priešingai vaiko interesams- užtraukia įspėjimą tėvams.
Visi interneto naudotojai, pastebėję neteisėtą ar žalingą turinį (pavyzdžiui, smurtą,
patyčias, pornografiją, vaikų seksualinį išnaudojimą, nesantaiką kurstantį turinį ir pan.),
kviečiami apie tai pranešti LR Ryšių reguliavimo tarnybos interneto karštąja
linija: https://pranesk.draugiskasinternetas.lt/, epolicija.lt.

EMOCINĖS IR PSICHOLOGINĖS PAGALBOS KONTAKTAI

Pagalba telefonu ir internetu
Vaikų linija
www.vaikulinija.lt
Pagalbos vaikams linija
www.pagalbavaikams.lt
Tėvų linija
www.tevulinija.lt

116111

I-VII
11-23 VAIKAMS
val.
Paramą teikia savanoriai
I-V 11-19 val. VAIKAMS
Paramą teikia savanoriai
8 800 90012
I-V 11-13 val. TĖVAMS,
ir
PATIRIANTIEMS
17-21 val.
IŠŠŪKIŲ
Paramą
teikia
profesionalūs psichologai
Jaunimo linija
8 800 28888
I-VII visą parą JAUNIMUI
www.jaunimolinija.lt
Paramą teikia savanoriai
VšĮ
Krizių
įveikimo Skype vardas:
I-V 16-20 val. SUAUGUSIEMS
IR
centras
krizesiveikimas VI 12-16 val.
PAAUGLIAMS
www.krizesiveikimas. lt
krizesiveikimas1
Konsultuoja psichologai
Pirma
konsultacija
nemokama,
vėlesnės
mokamos

