ПРЕХВЪРЛЕТЕ
КОД НА
ИДЕНТИФИКАЦИОН СТРАНАТА
НИТЕ НОМЕРА (ID
№) ОТ
ГЕНЕРАЛНИЯ
КОНТАКТЕН ЛИСТ

0

ID № НА
СТАРТОВАТА
ТОЧКА

ID № НА АДРЕСА

ИМЕ И ID № НА
ИНТЕРВЮЕРА
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РАЗДЕЛ F
ВСИЧКИ ОТГОВАРЯТ НА ТЕЗИ ВЪПРОСИ
МОЛЯ, ПРОЧЕТИ: Това са няколко въпроса за начина, по който ползваш Интернет.
Децата и младите хора използват Интернет по много различни начини.
Когато мислиш какво точно правиш в Интернет не забравяй различните
технологии (напр. лаптоп, мобилен телефон) и места (напр. вкъщи или някъде
другаде), където можеш да използваш Интернет.
Когато казваме ‘лице в лице’ имаме предвид общуването с човек, който физически
се намира на същото място като нас, а не общуване с човек по интернет, по
телефона или чрез уебкамера.

145.

Правил(а) ли си някое от тези неща през ИЗМИНАЛАТА ГОДИНА, ако ДА,
отбележи колко често за всяко от тях?
МОЛЯ ОТБЕЛЕЖИ САМО ЕДНА КУТИЙКА НА ВСЕКИ РЕД
Да

Не

Не
знам

Не
иска
м да
кажа

1-2 пъти
месечно

Порядко

Никога/не
през
изминалат
а година

Търсих нови
A приятели по
Интернет .............................................











Пращах лична
информация
(напр. пълното си
име, адрес или
B телефон) на
някой, който
никога не съм
виждал(а) лице в
лице ....................................................











Добавях хора към
контактите си,
C които никога не
съм виждал(а)
лице в лице ........................................











Всеки ден
или почти
всеки ден







1-2 пъти
седмичн
о







1

146

Правил(а) ли си някое от тези неща през ИЗМИНАЛАТА ГОДИНА, ако ДА
отбележи колко често за всяко от тях?
МОЛЯ ОТБЕЛЕЖИ САМО ЕДНА КУТИЙКА НА ВСЕКИ РЕД
Да

Всеки
ден или
почти
всеки
ден

Не

Не
знам

Не
искам
да
кажа

1-2 пъти
месечно

Порядк
о

Никога/не
през
изминала
та година

Представях се за
различен човек в
A
Интернет от този,
който съм ............................................











Изпращах моя
снимка, или
видео с мен, на
B човек, който
никога не съм
виждал(а) лице в
лице ....................................................















1-2
пъти
седмич
но
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ВСИЧКИ ОТГОВАРЯТ НА ТЕЗИ ВЪПРОСИ
МОЛЯ, ПРОЧЕТИ: Това са няколко въпроса за контактите ти с други хора, които
може би имаш в Интернет.
Моля, мисли за РАЗЛИЧНИТЕ НАЧИНИ (напр. чрез лаптоп, мобилен телефон) и
за РАЗЛИЧНИТЕ МЕСТА (напр. вкъщи или някъде другаде), където можеш да
използваш Интернет.
Когато казваме ‘лице в лице’ имаме предвид общуването с човек, който
физически се намира на същото място като нас, а не общуване с човек по
интернет, по телефона или чрез уебкамера.

147.

Да попитам отново, някога имал(а) ли си контакт с някой в Интернет, който
не познаваш лице в лице?
(Това може да е чрез електронна поща, чат-стаи, онлайн социални мрежи,
програма за разговори в реално време или геймърски уебсайтове)?
МОЛЯ ОТБЕЛЕЖИ САМО ЕДНА КУТИЙКА

A

Да

B

Не

C

Не знам

148.





Отговори на 148
Премини на раздел G

Ако отговорът ти е да
Срещал(а) ли си се с някого лице в лице, с който първо си се запознал(а) в
Интернет?
МОЛЯ ОТБЕЛЕЖИ САМО ЕДНА КУТИЙКА

A

Да

B

Не

C
D

Не знам
Не искам да кажа





Отговори на 149

Премини на раздел G
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Как се случи…
ОТГОВОРИ НА ТЕЗИ ВЪПРОСИ САМО, АКО СИ СЕ СРЕЩАЛ(А) С НЯКОГО
ЛИЦЕ В ЛИЦЕ, С КОЙТО ПЪРВО СИ СЕ ЗАПОЗНАЛ(А) В ИНТЕРНЕТ ПРЕЗ
ИЗМИНАЛАТА ГОДИНА
ОСТАНАЛИТЕ, ИДЕТЕ НА РАЗДЕЛ G

149.

С колко нови хора си се запознал(а) по този начин през ИЗМИНАЛАТА
ГОДИНА, ако има такива?
МОЛЯ ОТБЕЛЕЖИ САМО ЕДНА КУТИЙКА

A

1-2

B

3-4

C

5-10

D

Повече от 10

E

Не знам

150.







През ИЗМИНАЛАТА ГОДИНА, с кои от тези типове хора си се срещал(а) лице
в лице, след като първо си се запознал(а) с тях в Интернет?
МОЛЯ ОТБЕЛЕЖИ КОЛКОТО КУТИЙКИ Е НЕОБХОДИМО

A

Някой, който е приятел или член на
семейството на човек, когото познавам и съм
срещал(а) лице в лице



B

Някой, който няма връзка с моя живот освен
по Интернет



C

Нито едно от двете
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Как се случи…
ОТГОВОРИ НА ТЕЗИ ВЪПРОСИ САМО, АКО СИ СЕ СРЕЩАЛ(А) С НЯКОГО
ЛИЦЕ В ЛИЦЕ, С КОЙТО ПЪРВО СИ СЕ ЗАПОЗНАЛ(А) В ИНТЕРНЕТ ПРЕЗ
ИЗМИНАЛАТА ГОДИНА
ОСТАНАЛИТЕ, ИДЕТЕ НА G

151.

Помисли си за всички хора, с които отиде да се срещнеш през
ПОСЛЕДНАТА ГОДИНА, с които първо си се запознал(а) в нета – как се
свърза с тези хора първоначално?
МОЛЯ ОТБЕЛЕЖИ КОЛКОТО КУТИЙКИ Е НЕОБХОДИМО

A

В онлайн социална мрежа

B

Чрез програма за разговори в реално време (Скайп)

C

В чат-рум

D

Чрез е-мейл

E

В геймърски сайт

F

Някакъв друг начин по интернет

G

Не знам

152.









Понякога срещите лице в лице с хора, които първо си срещнал(а) по Интернет
може да са приятни. Понякога може и да не са.
През ИЗМИНАЛАТА ГОДИНА срещал(а) ли си се така с някой, който да те е
притеснил или разстроил. Например накарал те е да се чувстваш неудобно,
да се разстроиш или си имал(а) чувството, че не е трябвало да си там?
МОЛЯ ОТБЕЛЕЖИ САМО ЕДНА КУТИЙКА

A

Да

B

Не

C

Не знам

D

Не искам да кажа






Виж въпроса от следващата
страница
Премини на раздел G

5

Какво се случи когато ти се почувства притеснен(а)…
ОТГОВОРИ НА ВЪПРОСИТЕ ОТ ТОЗИ РАЗДЕЛ САМО, АКО ПРЕЗ
ИЗМИНАЛАТА ГОДИНА СИ СЕ ЗАПОЗНАЛ(А) С НЯКОЙ, КОЙТО ПЪРВО
ПОЗНАВАШ ОТ ИНТЕРНЕТ, И ПРИ СРЕЩАТА С КОЙТО СИ СЕ
ПОЧУВСТВАЛ(А) ПРИТЕСНЕ(А) ИЛИ РАЗСТРОЕН(А)
ОСТАНАЛИТЕ ИДЕТЕ НА РАЗДЕЛ G

153.

Мислейки за ПОСЛЕДНИЯ ПЪТ, при който запознанството по този
начин те притесни или разстрои, на колко години всъщност беше
човекът, с когото се запозна?
МОЛЯ ОТБЕЛЕЖИ САМО ЕДНА КУТИЙКА

A

Срещнах се с някой на моята възраст

B

Срещнах се с по-малък от мен

C

Срещнах се с по-голям тийнейджър (по-млад от 20)

D

Срещнах се с възрастен (на 20 или повече години)

E

Не знам

154.







Човекът от мъжки или от женски пол беше?
МОЛЯ ОТБЕЛЕЖИ САМО ЕДНА КУТИЙКА

A

От мъжки – момче или мъж

B

От женски – момиче или жена
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155.

Отново мислейки за ПОСЛЕДНИЯ ПЪТ, някой друг знаеше ли къде
отиваш?
ОТБЕЛЕЖИ САМО ЕДНА КУТИЙКА

A

Да

B

Не

C

Не знам

156.





Ако отговорът ти е да, на кого каза?
МОЛЯ ОТБЕЛЕЖИ САМО ЕДНА КУТИЙКА

A

Казaх на някой на моята възраст

B

Казах на по-голям тийнейджър (под 18)




C

Казах на възрастен, на когото имам доверие
(на 18 или по-голям)



D

Казах на някой друг

E

Не знам
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157.

Когато отиде на срещата, взе ли някой със себе си?
МОЛЯ ОТБЕЛЕЖИ САМО ЕДНА КУТИЙКА

A

Да

B

Не




C

Не знам



A

Отидох с някой горе-долу на моята възраст

B

Отидох с по-голям тийнейджър (под 18)




C

Отидох с възрастен, на когото имам доверие (на 18 или
по-голям)



D

Не знам



158.

Ако отговорът ти е да, кого взе?
МОЛЯ ОТБЕЛЕЖИ САМО ЕДНА КУТИЙКА

159.

Все още мислейки си за онзи случай, кое от нещата, изброени по
долу се случи?
МОЛЯ ОТБЕЛЕЖИ КОЛКОТО КУТИЙКИ Е НЕОБХОДИМО

A

Другият човек ми каза обидни неща

B

Другият човек ме нарани физически (по тялото)

C

Другият човек ми причини нещо сексуално

D

Стана нещо друго лошо

E

Не знам

F

Не искам да кажа
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160.

До колко разстроен(а) се почувства след случилото се (ако
изобщо си се разстроил(а)?
МОЛЯ ОТБЕЛЕЖИ САМО ЕДНА КУТИЙКА

A

Много разстроен(а)

B

Доста разстроен(а)

C

Малко разстроен(а)

D

Изобщо не бях разстроен(а)

E

Не знам

161.







Колко дълго се чувства по този начин?
МОЛЯ ОТБЕЛЕЖИ САМО ЕДНА КУТИЙКА

A

Мина ми веднага

B

Мислех си за това няколко дни

C

Мислех си за това няколко седмици

D

Не знам

162.






Направи ли някое от следните неща след случката?
МОЛЯ ОТБЕЛЕЖИ САМО ЕДНА КУТИЙКА

A

Надявах се, че проблемът ще изчезне от само себе си

B

Опитах се да оправя проблема сам(а)

C

Винях себе си за неприятната случка

D

Опитах се да накарам другия човек да ме остави на мира

E

Опитах се да си го върна на другия човек

F

Нито едно от изброените

G

Не знам
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163.

Все още мислейки си за тази случка, каза ли на някой друг за случилото се?
МОЛЯ ОТБЕЛЕЖИ САМО ЕДНА КУТИЙКА

A

Да

B

Не

C

Не знам

164.





Ако отговорът ти е да, на кого каза?
МОЛЯ ОТБЕЛЕЖИ КОЛКОТО КУТИЙКИ Е
НЕОБХОДИМО

A

На майка ми или на баща ми

B

На брат ми или сестра ми

C

На приятел

D

На учител






E

На някой, чиято работа е да дава съвети за подобни
неща (напр. полицай, социален работник и т.н.)



F

На друг възрастен, на когото имам доверие



G

На някой друг

H

Не знам




10

165.

Все още мислейки си за тази случка,
направи ли някое от тези неща?
МОЛЯ ОТБЕЛЕЖИ КОЛКОТО
КУТИЙКИ Е НЕОБХОДИМО

166. И кое от нещата, които направи,
ти помогна (ако изобщо ти е
помогнало)?
МОЛЯ ОТБЕЛЕЖИ КОЛКОТО КУТИЙКИ
Е НЕОБХОДИМО

A

Спрях да използвам Интернет
за малко





B

Изтрих всички съобщения от
другия човек





C

Промених си настройките за
поверителност и защита





D

Блокирах човека, за да не може
да се свързва с мен





E

Съобщих за проблема
(например натиснах онлайн
бутон „помощ” или „изпращане
на съобщение за злоупотреба,
или съобщих на интернет
доставчика си)”





F

Нито едно от изброените





G

Не знам





* Моля, прегледай отговорите си на тази страница и се увери, че си отговорил(а)
на въпрос 166 в дясната колона *
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РАЗДЕЛ G
ВСИЧКИ ОТГОВАРЯТ НА ТЕЗИ ВЪПРОСИ
МОЛЯ, ПРОЧЕТИ: Хората вършат какви ли не неща в Интернет. Понякога,
те могат да изпращат сексуални съобщения или изображения.
Имаме предвид разговори за правене на секс или изображения на голи
или правещи секс хора. Ето няколко въпроса за това. Моля да помислиш
за всички технологии (лаптоп, мобилен телефон и т.н.) и места (от вкъщи
или някъде другаде), където можеш да ползваш Интернет.
Когато казваме „сексуални съобщения или изображения по Интернет”
нямаме предвид СМС-и, които можеш да получиш на мобилния си
телефон.

167.

През ИЗМИНАЛАТА ГОДИНА виждал(а) ли си или получавал(а) каквото и
да било сексуално съобщение по Интернет (напр. думи, изображения или
видео).
МОЛЯ ОТБЕЛЕЖИ САМО ЕДНА КУТИЙКА

A

Да



B

Не, никога/ не през изминалата
година



C

Не знам



D

Не искам да кажа



Виж въпроса от следващата
страница

Премини на раздел H
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Как се случи …
ОТГОВОРИ НА ВЪПРОСИТЕ ОТ ТОЗИ РАЗДЕЛ САМО АКО СИ
ВИЖДАЛ(А) ИЛИ ПОЛУЧАВАЛ(А) КАКВОТО И ДА БИЛО СЕКСУАЛНО
СЪОБЩЕНИЕ ПО ИНТЕРНЕТ ПРЕЗ ИЗМИНАЛАТА ГОДИНА
ОСТАНАЛИТЕ ИДЕТЕ НА РАЗДЕЛ H

168.

Колко често си виждал(а) или получавал(а) каквото и да било сексуално
съобщение по Интернет през ИЗМИНАЛАТА ГОДИНА? Може да са били
думи, изображения или снимки.
МОЛЯ ОТБЕЛЕЖИ САМО ЕДНА КУТИЙКА

A

Всеки ден или почти всеки ден

B

1-2 пъти седмично

C

1-2 пъти месечно

D

По-рядко

E

Не знам

169.







Случвало ли ти се е някое от тези неща в Интернет за ИЗМИНАЛАТА
ГОДИНА?
МОЛЯ ОТБЕЛЕЖИ КОЛКОТО КУТИЙКИ Е НЕОБХОДИМО
Изпратиха ми сексуално съобщение по Интернет



B

Видях сексуално съобщение публикувано на място, където
хората могат да го видят в Интернет



C

Бях помолен(а) да говоря за сексуални неща с някой по
Интернет



D

Бях помолен(а) по Интернет за снимка или видео на интимните
ми части на тялото



E

Видях други хора да правят неща, свързани със секс



F

Нито едно от изброените



G

Не знам



H

Не искам да кажа



A
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170.

Мислейки си за случаите през ИЗМИНАЛАТА ГОДИНА, когато видя или
получи сексуално съобщение по Интернет, как се случиха?
МОЛЯ ОТБЕЛЕЖИ КОЛКОТО КУТИЙКИ Е НЕОБХОДИМО

A

В онлайн социална мрежа (например
Фейсбук)



B

Чрез програма за разговори в реално
време (например Скайп)



В чат-рум



Чрез е-мейл



E

В геймърски сайт



F

Чрез pop-ups (нещо, което се появява
случайно)



G

По някакъв друг начин по интернет



H

Не знам



C
D
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171.

Тези сексуални съобщения, които си видял(а) или получил(а) през
ИЗМИНАЛАТА ГОДИНА, разстроиха ли те по някакъв начин? Например,
накараха ли те да се почувстваш неудобно, притеснен(а) или да имаш
чувството, че не е трябвало да ги виждаш?
МОЛЯ ОТБЕЛЕЖИ САМО ЕДНА КУТИЙКА

A

Да

B

Не

C

Не знам

D

Не искам да кажа






Виж въпроса от следващата
страница

Премини на раздел H
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Какво се случи когато ти се почувства притеснен(а)…
ОТГОВОРИ НА ВЪПРОСИТЕ ОТ ТОЗИ РАЗДЕЛ САМО, АКО СИ СЕ
ПРИТЕСНИЛ(А) ИЛИ РАЗСТРОИЛ(А) СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА СЕКСУАЛНО
СЪОБЩЕНИЕ ПО ИНТЕРНЕТ ПРЕЗ ИЗМИНАЛАТА ГОДИНА
ОСТАНАЛИТЕ ИДЕТЕ НА РАЗДЕЛ H

172.

Мислейки си за ПОСЛЕДНИЯ ПЪТ, когато беше притеснен(а) от нещо
подобно, колко разстроен(а) се почувства от това (ако въобще се
разстрои)?
МОЛЯ, ОТБЕЛЕЖИ САМО ЕДНА КУТИЙКА

A

Много разстроен(а)

B

Доста разстроен(а)

C

Малко разстроен(а)

D

Изобщо не бях разстроен(а)

E

Не знам

173.







Колко дълго се чувстваше по този начин?
МОЛЯ, ОТБЕЛЕЖИ САМО ЕДНА КУТИЙКА

A

Мина ми веднага

B

Чувствах се така няколко дни

C

Чувствах се така няколко седмици

D

Чувствах се така 2-3 месеца и повече

E

Не знам
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.

174.

Какво от следните неща направи след случката?
МОЛЯ, ОТБЕЛЕЖИ САМО ЕДНА КУТИЙКА

A

Надявах се, че проблемът ще изчезне от само себе си

B

Опитах се да оправя проблема

C

Чувствах се малко виновен(а) за случката

D

Опитах се да накарам другия да ме остави на мира

E

Опитах се да си го върна на другия човек

F

Нито едно от тези

G

Не знам
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175.

Говори ли с някой за случилото се?
МОЛЯ, ОТБЕЛЕЖИ САМО ЕДНА КУТИЙКА

A

Да

B

Не

C

Не знам

176.





Ако отговорът ти е да, с кого говори?

МОЛЯ, ОТБЕЛЕЖИ КОЛКОТО КУТИЙКИ Е
НЕОБХОДИМО
A

Майка ми или баща ми

B

Брат ми или сестра ми

C

Приятел

D

Учител






E

Някой, чиято работа е защита на децата (напр.
полицай, социален работник и т.н)



F

Друг възрастен, на когото вярвам

G

Някой друг

H

Не знам
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177.

Все още мислейки си за тази случка,
направи ли някое от тези неща?
МОЛЯ, ОТБЕЛЕЖИ КОЛКОТО
КУТИЙКИ Е НЕОБХОДИМО

178. И кое от нещата, които
направи, ти помогна (ако изобщо
ти е помогнало)?
МОЛЯ, ОТБЕЛЕЖИ КОЛКОТО
КУТИЙКИ Е НЕОБХОДИМО

A

Спрях да използвам Интернет за
малко





B

Изтрих всички съобщения от
другия човек





C

Промених си настройките за
поверителност и защита





D

Блокирах човека, за да не може
да се свързва с мен





E

Докладвах проблема (на
Интернет доставчика или на
администраторите на сайта,
бутон „изпращане на съобщение
за злоупотреба”)





F

Нито едно от изброените





G

Не знам





* Моля, прегледай отговорите си на тази страница и се увери, че си
отговорил(а) на въпрос 178 в дясната колона *
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РАЗДЕЛ H
ВСИЧКИ ОТГОВАРЯТ НА ТЕЗИ ВЪПРОСИ
МОЛЯ, ПРОЧЕТИ: Хората вършат какви ли не неща в Интернет. Понякога,
те могат да изпращат сексуални съобщения или изображения.
Под това имаме предвид разговори за правене на секс или изображения
на голи или правещи секс хора.

179.

През ИЗМИНАЛАТА ГОДИНА пращал(а) ли си или публикувал(а) ли си
каквото и да било сексуално съобщение по Интернет (напр. думи,
изображения или видео). Може да се е отнасяло за теб или за някой друг .
МОЛЯ, ОТБЕЛЕЖИ САМО ЕДНА КУТИЙКА

A

Да



Виж въпроса от следващата
страница

B

Не

C

Не знам




Премини на последната
страница

D

Не искам да кажа
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Как се случи …
ОТГОВОРИ НА ВЪПРОСИТЕ ОТ ТОЗИ РАЗДЕЛ САМО, АКО СИ
ПРАЩАЛ(А) ИЛИ ПУБЛИКУВАЛ(А) СЕКСУАЛНО СЪОБЩЕНИЕ ПО
ИНТЕРНЕТ ПРЕЗ ИЗМИНАЛАТА ГОДИНА
ОСТАНАЛИТЕ ИДЕТЕ НА ПОСЛЕДНАТА СТРАНИЦА

180.

Ако отговорът ти е да, колко често си правил(а) това през ИЗМИНАЛАТА
ГОДИНА?
МОЛЯ, ОТБЕЛЕЖИ САМО ЕДНА КУТИЙКА

A

Всеки ден или почти всеки ден

B

1-2 пъти седмично

C

1-2 пъти месечно

D

По-рядко

E

Не знам
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181.

През ИЗМИНАЛАТА ГОДИНА правил(а) ли си някое от следните неща в
Интернет …?
МОЛЯ ОТБЕЛЕЖИ КОЛКОТО КУТИЙКИ Е НЕОБХОДИМО

A

Изпращал(а) съм на някого сексуално съобщение по
Интернет (напр. думи, изображения или видео)



B

Публикувал(а) съм сексуално съобщение в Интернет
(напр. думи, изображения или видео) на място, където и
други хора могат да го видят



C

По Интернет съм говорил(а) за правене на секс с някого



D

Помолил(а) съм някой по Интернет да ми прати снимка
или видео на интимните си части на тялото



E

Изпратил(а) съм на някого снимка или видео на моите
интимни части на тялото



F

Нито едно от изброените



G

Не знам



H

Не искам да кажа
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МНОГО БЛАГОДАРЯ, ВЕЧЕ ПРИКЛЮЧИ С ТАЗИ ЧАСТ ОТ
ИЗСЛЕДВАНЕТО. НЯМА ПОВЕЧЕ ВЪПРОСИ, НА КОИТО САМ(А) ДА
ОТБЕЛЯЗВАШ ОТГОВОРИТЕ.
МОЛЯ, КАЖИ НА ИНТЕРВЮЕРА, ЧЕ СИ ПРИКЛЮЧИЛ(А) ЗА ДА ТИ
ЗАДАДЕ НЯКОЛКО ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪПРОСА.
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