СДРУЖЕНИЕ УЧЕБНА РАБОТИЛНИЦА ЕВРОПА

СЪОБЩЕНИЕ ЗА МЕДИИТЕ
Превенция – Сексуалност – Закрила – Сигурност – Срам - Табу
Плевен, 05.06.2018 – Нашето Сдружение „Учебна
работилница Европа” и партньорските организации от
Австрия, Белгия, България, Германия и Румъния са
активно ангажирани в реализацията на проекта
"PODIGIKOM - Компетентност по въпросите на
порнографията в ежедневната социална работа" и в тази
връзка се срещнаха от 30.04. до 02.05. в Мехелен,
Белгия, за да обсъдят заедно развитието на работните
задачи. Фокусът на срещата беше върху дейностите за
разпространение на проекта, но също така и върху
учебната игра "Табу", разработена по проекта и
достъпна по нататък за възрастовата група: а) под 14
години и б) над 14 години.
Планирането на следващите задачи за предстоящата фаза на проекта е както следва:
(a) Завършване и първо тестване на гореспоменатата игра
(b) Завършване и първоначално тестване на Философския наръчник за деца и юноши
(c) Изследване и използване на законни права за съдържание на проекта
d) Дизайн на уебсайта на проекта и на промоционалния материал на проекта
e) Развитие на страницата на проекта: www.psssst.eu
Основните констатации от мета-проучванията на всички страни партньори, представени в
радиопредаванията SID (в Деня за безопасен интернет) и в различни събития от страна на
партньорите, показват, че безпроблемния лесен достъп до голям брой порнографски
уебсайтове само с едно "кликване" представлява една от текущите заплахи в мрежата за
подрастващите. Потапянето в примерен свят на насилие и получените психосоматични ефекти
вече показват голям риск от пристрастяване сред младите потребители.
Повече

информация

можете

да

намерите

на

нашата

страница:

bg.eu/podigikom.php
Проектен екип в България: Пенка Спасова, Tel. +359/899139011, lernwerkstatt.eu@gmail.com

С подкрепата на програма Еразъм + на Европейския съюз

"Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация
[съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и Комисията не може
да носи отговорност за каквато и да е употреба на иформацията,съдържаща се в нея."

http://lernwerkstatt-

