Obiteljski ugovor
Obiteljski ugovor je odličan način za započeti razgovor u obitelji o sigurnom i odgovornom korištenju interneta i
način za postaviti jasna očekivanja i granice. Kupovina prvih ekrana koje će dijete koristiti (npr. mobitela) može
biti odličan trenutak za definirati ova pravila! Koristite ovaj predložak kako biste imali svoj pisani ugovor.
Zašto ga ne izložili ovaj ugovor npr. na hladnjaku ili na oglasnoj ploči?

Teme koje je korisno uklopiti u obiteljski ugovor
Za početak
• što volite raditi na internetu?
• Koje aplikacije, igrice i web stranice najviše koristite?
• Jeste li već odredili neka pravila u obitelji?
Vrijeme pred ekranima
• Kako se osjećamo kada smo previše pred ekranima?
• Kako znamo da nam upotreba ekrana ometa obiteljski život?
• Što možemo napraviti da si pomognemo da ne koristimo ekrane previše?
Dijeljenje sadržaja
• Što možemo provjeriti prije nego objavimo neki sadržaj online?
• Znamo li koristiti postavke privatnosti i što čini jaku lozinku?
• Kako možemo sigurno koristiti livestream i nestajuće sadržaje?
Online sadržaj
• Kako odlučujemo koje web stranice, aplikacije, igrice i uređaji su dobri za nas?
• Što možemo napraviti ako na internetu vidimo nešto što se ne čini kao pouzdan izvor informacija?
• Kako sami sebe možemo spriječiti da ne potrošimo slučajno puno novca na igricu ili aplikaciju?
Komuniciranje online
• S kim možemo razgovarati, dopisivati se i igrati online igre? Radi li se tu samo o obitelji, prijateljima 		
ili nepoznatim osobama?
• Kako ostati siguran ako komuniciramo s ljudima koje poznajemo samo online?
• Kako možemo paziti na naše prijatelje kada smo online?
Ako nešto krene loše
• Što radimo ako se ne osjećamo ugodno ili se uzrujamo zbog nečega što smo vidjeli na internetu?
• Što radimo ako nas netko koga smo upoznali online pita da mu pošaljemo slike, želi da se čujemo na
video poziv, da se sastanemo uživo ili podijelimo neke osobne informacije?
• Znamo li kako prijaviti neprimjerene sadržaje i blokirati neželjene kontakte na web stranica, aplikacijama i
u igricama koje koristimo?
Za kraj
• Kako nam aplikacije roditeljske kontrole mogu pomoći?
• Što se događa ako netko prekrši pravila definirana ugovorom?
• Kada je potrebna revizija ugovora?
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Slažemo se da ćemo:

Npr. biti ljubazni i poštivati druge online.

Kako to radimo?

Npr. objavljujemo samo primjerene komentare.

Što se događa ako netko ne poštuje ugovor?

Koliko ugovor vrijedi i kada ga treba prilagoditi?

Top savjeti
• I odrasli i djeca trebaju biti otvoreni mijenjati svoje
ponašanje na internetu prema ovom ugovoru
• Pripazite na ovo - usmjeravate li se na neprimjereno
ponašanje ili hvalite primjereno?
• Osigurajte da se ugovor može primijeniti na cijelu obitelj i
da su svi s njim zadovoljni.
• Ako bude potrebe, prilagodite ugovor u budućnosti. On
treba odražavati pravo stanje u obitelji i biti primjeren
uzrastu članova vaše obitelji.

Potpisi

