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Уважаеми родители, 

Изследване безопасността на европейските деца в интернет (проект "Децата на Европа он-
лайн") 

Благодарим Ви много, че се съгласихте да участвате в нашето изследване. В Лондонското училище 
по икономика ние поставихме началото на този важен проект по програмата "Децата на Европа он-
лайн" на Европейската Комисия. 

Ние работим с академични изследователи в 25 различни страни, плюс международни съветници, 
които гарантират, че резултатите ще бъдат от полза за инициативата интернет да бъде по-безопасен 
за децата. Сред тези съветници са "Спасете децата", Европейската организация "Schoolnet" и 
Европейската мрежа за повишаване запознатостта с безопасното използване на интернет "Insafe". В 
България работим с професор Живка Маринова от фондация ,,Джендър образование, 
изследвания и технологии''. 

Създали сме това изследване за децата и родителите от цяла Европа, и резултатите ще бъдат 
изключително важни при консултирането на училищата, детското благополучие (организации 
работещи за детско благополучие), социални работиници и всички останали, които работят за това 
децата да се възползват от най-доброто което интернет предлага, и в същото време да бъдат 
минимизирани всички он-лайн рискове. 

Например, знаейки какво правят децата он-лайн, може да помогне на учителите да създават 
програми срещу кибер-насилието. Също така ще помогне на правителствата в решението им дали 
дадени части на интернет да бъдат по-добре регулирани. Социалните работници и другите 
специалисти, които работят с деца също имат нужда да знаят за какво да предупреждават или 
съветват децата. Нашата работа, също така ще допринесе за създаването на инструкции за 
родителите, с което те да научат похвати, чрез които да помагат и подкрепят своите деца, докато 
използват интернет. 

Изследването също така има за цел да предотврати евентуалните рискове, на които е възможно 
дадени деца да се изложат, чрез разкриване на полезните неща, които децата правят в интернет и 
начините, чрез които децата се учат да използват интернет разумно и благополучно. Точно, заради 
това нашето изследване засяга много въпроси - за да може да сме наясно с различният опит който 
имат децата, в зависимост от тяхната възраст и средата във всяка една държава. 

Информация за нашите изследователи и съветници във всяка една държава са на разположение в 
нашият уебсайт www.eukidsonline.net. Резултатите ще бъдат представени от Съвета на Европа на 21-
ви Октомври 2010 в Люксенбург. Резултатите ще бъдат публично достъпни и публикувани в нашият 
уебсайт на тази дата - моля, посетете уебсайта, в случай че иската да се запознаете с резултатите. 

Още веднъж Ви благодаря за участието в това изследване. 

С уважение, 
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