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A céltalan időtöltés veszélyei

Az alábbi tanácsok elsősorban a gyermekek szüleihez, nevelőihez szólnak.

Évekkel ezelőtt még a kulcsos gyerekekről beszéltünk. Ez szimbóluma volt egy társadalmi prob-
lémának, hiszen nem csak a szülők, de még a nagyszülők is egész napjukat a munkahelyükön töl-
tötték. Manapság a gyerekek inkább a lakásban, a televízió, vagy még inkább a számítógép előtt
töltik a szabadidejüket egyedül vagy a barátaikkal. Nem igénylik a szülők felügyeletét, a szülők,
nagyszülők által biztosított programokat.

Hol van ennek a veszélye? Ismerik a szülők gyermekeik barátait? Tudják, hogy kikkel
töltik el a délután jelentős részét? Tudják, hogy hol tartózkodnak szívesen? Tudják,
hogy az interneten milyen oldalakat keresnek fel? Tudják, hogy kivel chat-elnek? Is-
merik ezeket a veszélyforrásokat?

Nem biztos, hogy az a barát, akit nem ismernek, vagy a technika rossz ha-
tással van a gyermekükre, de erről jó, ha megbizonyosodnak. Fontos, hogy
tudásukhoz mérten felkészüljenek a gyermekeiket érő, érintő veszélyekre,
korunk változásaira, a folyamatosan újuló technikai környezetre.

Ez a vállalkozás nem kis kihívás, melynek sikeréhez néhány tanáccsal sze-
retnénk hozzájárulni.

Mondják el gyermekeiknek, hogy értékeikkel ne hivalkodjanak, azokat ne tartsák jól látható he-
lyen, ne adják oda idegeneknek.

Táskájukat közösségi helyeken ne hagyják őrizetlenül, jó, ha azokat mindig maguk mellett tartják.
Idegenekben, még ha kedvesek is, ne bízzanak meg,
velük ne menjenek sehová, még útbaigazítás céljából
sem. Szórakozó- és közösségi helyeken ne fogyassza-
nak alkoholt, ne próbálják ki a különböző kábítószere-
ket, mert hatásuk kiszámíthatatlan és könnyebben vál-
hatnak áldozattá és elkövetővé is. A késői, esti órákban
lehetőség szerint csoportosan induljanak hazafelé,
egymást védve-kísérve. Ha támadás éri őket ne az érté-
keiket, hanem a testi épségüket védjék. Ismerjék a se-
gélyhívó telefonszámokat, illetve szüleik telefonszámát

is. Kérjék meg gyermeküket, ha elmegy otthonról, mondja meg hová megy, kivel találkozik, mikor
ér haza. Ismerjék meg barátai nevét, címét, telefonos elérhetőségét.

Tartsák és tartassák be a biztonságos internetezés szabályait. Számtalan olyan program van, amely
védelmet biztosít, és biztonságos böngészést tesz lehetővé.
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Ne adják meg személyes adataikat ismeretleneknek a neten. Ne töltsenek fel magukról vagy isme-
rőseikről, barátaikról olyan képeket az internetre, amelye-
ket egyébként sem mutogatnának. Beszélgessenek a gye-
rekkel a világhálón látottakról, beszéltekről és hallottakról.
Vegyenek részt a gyerek virtuális életében is!

Mindezt akkor tudják megvalósítani, ha kialakult a kölcsö-
nös bizalom. Ehhez nap, mint nap szakítsanak időt gyer-
mekükre, bizalmas beszélgetésre, közös időtöltésre attól
függetlenül, hogy gyermekük a legkisebbek közé tartozik,
vagy lázadó tizenéves.

Amennyiben megfogalmazódtak önökben kérdések, további információért forduljanak bizalom-
mal a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályához!
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