
Sociální práce - Náměty
Případy ze světa

Kyberšikana (záměrné urážení, vyhrožování, odhalování soukromých informací nebo obtěžování ostatních přes moderní komunikační
prostředky – většinou po delší dobu)
Sexting (vzájemné posílání intimních fotografií sebe nebo jiné osoby přes Internet nebo mobilní telefon)
Pózování (ukazování se v provokujících pózách)
Grooming (záměrné oslovování neplnoletých osob přes Internet s cílem navázat sexuální kontakt)
Fackování pro zábavu (tzv. happy slapping, nahrávání nebo fotografování násilných scén a jejich umisťování na Internet)
Elektronické pronásledování (tzv. cyberstalking, dlouhodobé pronásledování nějaké osoby ve virtuálním prostředí, často spojeno s
obtěžováním a vyhrožováním)
Očerňování (šíření nebo zveřejňování nepravdivých, příp. urážlivých výroků o jiné osobě – většinou v omezeně veřejném prostoru)
Odhalování (zveřejňování komentářů, fotografií a videí, které mají poškodit něčí pověst)
Hádky v diskuzích (tzv. flaming, flame war, krátkodobé hádky na diskuzních fórech a na chatu, většinou doprovázené vulgarismy)
Vyloučení ze skupiny (vyloučení osoby z nějaké skupiny, z jejích komunikačních kanálů)

"Dnes pro tebe naneštěstí nemám ŽÁDNOU FOTKU!" Sexting
To by si Lisa (14) nepomyslela: Phillip (15 – a skutečně zlatý) se jí mile zeptal: "Hej, jsi moc pěkná!
Chtěl bych nějakou tvoji fotku – ve spodním prádle? Bez ní?"

Před zrcadlem: Vypadá přece celkem dobře a na fotografii dokonce ještě lépe! Phillip se potěší:
"Děkuju :-*"

Druhý den ve škole se jí Merle a Tim z vedlejší třídy smějí: "Haha, viděli jsme tě nahou!"

A její fotografie už koluje i na WhatsApp chatu její třídy. Dokonce jí zavolala její kamarádka z jiné
školy: "Tvoje fotka je na Mikově stránce na Facebooku!"

Lisa se ještě nikdy necítila tak ponížená: je to hrozně trapné a ani ta fotografie jí už nepřijde taková
úžasná. Ale teď ji má každý a hlavně natrvalo.

Budeš díky fotografiím na sociálních sítích
oblíbenější a slavný nebo slavná?
Luke (14) chodí do osmé třídy na střední škole v Canon CIty v Coloradu.
Předtím, na základní škole byl obézní, nevěnoval se sportu a měl jen málo
kamarádů. To se však změnilo, když začal pravidelně sportovat. Dostal se
do fotbalového družstva na škole a byl hrdý na to, že patří do týmu.
Pravidelně trénuje a pozitivní změny na svém těle dokumentuje
fotoaparátem na mobilním telefonu. Je na svoje tělo hrdý a stále zkouší
nové pózy.

Do jaké míry jsou sociální sítě soukromá?
Phillip (15) a Johanna (13) jsou pár. Chodí každý do jiné školy, nevidí se
denně a o to víc spolu flirtují přes sociální sítě. Posílají si svoje fotografie
spolu s erotickými texty. Oba jsou moc zamilovaní a fotografie, které jim
přijdou, sdílí s "blízkými přáteli". Mezi nimi je však i jedna kamarádka,
která by chtěla chodit s Phillipem. Chce Johannu naštvat a přepošle tyto
flirtovací scény – a ne jen ty – dalším kamarádům.
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Něco na tom bude...

Jeho kamarádi z týmu jednou spustili výzvu o tom, kdo má "nejsexy tělo".
Rozhodnout měla některá děvčata ze skupiny roztleskávaček. Lukeovi se
na tom nezdálo nic špatné, přeposlal svoje fotografie a pozitivní reakce
mu dělají dobře. Kromě toho, do výzvy se přece zapojil celý tým.

Je však překvapený, když přijde jeho rodičům dopis z úřadu prokurátora.
V dopisu stojí, že mají přijít se synem na výslech, protože se jejich syn
zapletl do sextingového skandálu.

Víš, kdo je opravdu na druhé straně?
Lilly (14 let) je fanynkou YouTubové hvězdy "Sexy Julia" a v jejím stylu si i
ona založí profil na Facebooku. Cítí se nejistá, určitě nikdy nebude jako
její máma a už vůbec není jako její starší sestra. Ale jak se chce
prezentovat, to ještě netuší. Ve škole ji učitelé neustále kritizují a její
kamarády zajímají jen knížky. Její nejlepší kamarádka se v poslední době
chová tak dětinsky a Lilly se cítí o hodně starší než ona.

Její profil na Facebooku se jí moc líbí. Tak by chtěla, aby ji druzí viděli. Její
pozornost upoutá Phil, který označil "líbí se mi" některé její příspěvky.
Začali si vyměňovat soukromé zprávy a povídat si o spoustě věcí. Moc
dobře jí rozumí a dává jí tipy, jak by mohla svůj styl ještě vylepšit. Phil má
už 16 let a skvělý profil. Založili si na WhatsApp vlastní skupinu a jejich
rozhovory jsou čím dál tím víc milejší. Phil se zajímá o její pocity, hlavně o
ty, o které se nechce podělit s rodiči. Lilly by svého přítele chtěla poznat i
ve skutečném světě, ale nemá odvahu se ho na to zeptat. Adresu mu
dala už dávno a povídali si samozřejmě i o její škole, spolužácích a
zejména učitelích. Phil by byl určitě ten praví pro její "poprvé".

Když mu Lilly oznámí, že první týden prázdnin nejsou její rodiče doma a
ona vůbec neví, co tehdy podnikne, nabídne jí Phil, že ji navštíví. Prý má
pro ni velké překvapení. Jeho hlas už zná z několika nahrávek, které jí
poslal. Lilly se na první setkání těší a je velmi rozrušená.

Druhý den prázdnin Lilly vstane dřív, aby se nachystala. Je trochu
nervózní, protože její máma pracuje dnes z domu, není ve firmě, jak
původně zamýšlela. Ale možná to i tak bude pěkné, nejdřív je třeba se
trochu poznat. O desáté se ozve zvonek.

Když Lilly otevře dveře, uvidí jako první velkou kytici červených růží. Za
nimi se vynoří tvář Hanse-Petera (35). Přizná jí, že špatně klikl a omylem
si změnil věk. Potom, když už ji lépe poznal, neměl odvahu jí to vysvětlit a
mezitím byl už do ní tak zamilovaný, že ji chtěl rozhodně poznat naživo.

Lilly vůbec neví, co na to říct. Vtom se na pozadí objeví její máma a žádá
od Hanse-Petera vysvětlení.

Ohromená Lilly sleduje, jak se z jejího pohádkového prince stal najednou
"starý muž", který ji chtěl jen využít. Je velmi zklamaná, část jejího světa
se zhroutila.

Její máma podá trestní oznámení.

Sabine (38) má 13 letého syna Leona. Moc přemýšlela nad mediální
výchovou svých dětí. Má ještě dceru Sophie, která má 6 let.

Když začal Leon chodit do nové školy, dostal mobil. Mají ho i skoro
všichni spolužáci. Nejradši hraje na mobilu hry, rodičovský filtr mu však
dovolí hrát jen omezený čas. S mámou má dohodu, že mu jednou za
měsíc telefon prohlédne. Pro Sabine je důležité vědět, jaké stránky Leon
navštěvuje. Na společném zkontrolování telefonu se oba dohodli a
dodržují ho. Leon ví, že se může spolehnout, že mu máma mobil nezakáže
jen proto, že tam najde něco, co se jí nelíbí.

V květnu najde Sabine na WhatsApp skupinu s názvem "Nenávidíme
Quentina". A je moc překvapená z toho, co tam čte.

Upozornění: Na tomto místě se můžete posluchačů zeptat, co se
podle nich psalo v této skupině.

Leon jí následně vypráví celý příběh:

Quentin (12) chodil se svojí spolužačkou Liese (11) tři měsíce. Potom ale
děvče zjistilo, že Quentin přece jen není ten pravý. Napsala mu dopis, že
už s ním nechce chodit. Quentin byl moc naštvaný. Napsal do skupiny
spolužákům, že je Liese zlá a že každý "chlap" by se měl od ní držet co
nejdál.

Očerňování

Liese následně založila skupinu "Nenávidíme Quentina". Zveřejnila v ní
výroky, které Quentin údajně řekl o jejích kamarádkách. Např. "Jule je
lesba" a "Ida smrdí, protože se nemyje". Na to kamarádky vyloučily
Quentina z ostatních skupin a zablokovali ho.

Vyloučení ze skupiny

Leonovi to sice přijde odporné, ale – "co když to Quentin opravdu neřekl?"
A je mu trochu líto Liese, má ji totiž moc rád.

Sabine si promluví s Leonovým třídním učitelem. Ten se divil, proč je
Quentin v posledním čase tak často nemocný.

Téma na prodiskutování s rodiči dětí, které byly ve skupině. Většina
rodičů byla překvapena, že se jejich děti přidaly do takové skupiny a staly
se tak spolupachateli kyberšikany. To by si nikdy nepomysleli.

Následovala konstruktivní výměna názorů na toto téma.
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