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Wstęp 
 

Niniejsza publikacja jest rezultatem intelektualnym działania O1 w projekcie Be.Safe 

Educational support for persons with intellectual disability suffering Internet crime and 

violence - Wsparcie edukacyjne dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, które 

doświadczyły cyberprzemocy lub były ofiarą przestępstw w Internecie finansowanym z 

programu Erasmus+. 

Każdy może doświadczyć cyberprzemocy. Staje się to niefortunnym elementem 

codziennego życia. Z obserwacji, doświadczenia i badań wynika, że osoby z 

niepełnosprawnością intelektualną są szczególnie narażone na takie niebezpieczeństwa. 

Partnerzy projektu zebrali studia przypadków demonstrujące przykłady sytuacji, w których 

osoby z niepełnosprawnością intelektualną mogły być lub rzeczywiście padły ofiarą cyber 

przemocy. Zebrane przypadki są wzbogacone o komentarze psychologów i przedstawicieli 

policji. 

Studium przypadku ma na celu dostarczenie wiedzy nauczycielom, trenerom, terapeutom 

o tym, jak uniknąć zagrożenia internetowego, a jeśli coś się już stało, jak rozpoznać, że osoba 

z niepełnosprawnością intelektualną doświadczyła jakiejkolwiek przemocy, jak wspierać i 

pomagać.  
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Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z 
Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) 

 

 

 

 

Wiek Pani A: 37 
Pan B:  33 

Stopień niepełnosprawności Pani A: znaczny 
Pan B:  znaczny 

Skąd jest osoba udzielająca wywiadu? (wieś, małe 
miasto, duże miasto, itp.) 

Pani A: Warszawa 
Pan B:  Otwock 

Gdzie ta osoba mieszka? (z rodzicami, we własnym 
mieszkaniu, w DPS, itp.) 

Pani A: z matką 
Pan B: z matką 

Co ta osoba robi w życiu? (pracuje, WTZ (Warsztaty 
Terapii Zajęciowej), przebywa stale w domu itp.) 

Pani A: od 1995 roku uczestniczka 
WTZ (WTZ - Warsztaty Terapii 
Zajęciowej) 
Pan B:  uczestnik WTZ 

Gdzie ta osoba korzysta z Internetu? Pani A: tylko w WTZ 
Pan B:  telefon 

Inne ważne informacje  

 

Bohaterami wydarzenia są pani A i pan B, oboje z niepełnosprawnością intelektualną, 

uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej. 

Oboje mają telefony komórkowe, którymi można robić zdjęcia.  

Pan B zrobił zdjęcia pani A.  

Pani A: Pamiętam to jak mi ON zdjęcia robił, mimo tego, że nie chciałam to mówiłam jemu. 

On miał je w swoim telefonie 

Dlaczego to były takie zdjęcia, że nie chciałaś, żeby on je miał w telefonie ?  

Pani A: Bo też takich się nie wrzuca , bo można zapłacić karę za to 

(Pani A dała sobie zrobić zdjęcia na których było widać jej głowę, podniesioną do góry bluzkę i 

biust.) 

Przypadek  1 - Publikacja zdjęć 
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Pani A: On mi groził, że wrzuci je do Internetu. Wiesz co,  nauczyłam się  żeby więcej tak nie 

robić. Nie wiem jak to powiedzieć. Nie wchodzić w takie szczegóły, nie pozwalać robić takich 

zdjęć. 

Sytuacja, którą opisuje Pani A pokazuje, że nie tylko publikacja, ale nawet groźba 

opublikowania niechcianych treści w sieci może stanowić sytuację problemową. Z informacji 

przekazanych przez Panią A wynika, że jej roznegliżowane zdjęcie nie trafiło do Internetu. 

Jednak jej znajomy posłużył się tym zdjęciem w celu grożenia jej. Pani A miała świadomość, że 

robił to bezprawnie. Pani A wspominając to doświadczenie mówi o tym, że nauczyło ją ono, 

aby nie pozwalać na robienie sobie tego typu zdjęć. 

Warto zwrócić uwagę na to jak ważne jest dostarczanie osobom z niepełnosprawnością 

intelektualną (nawet tym, które nie korzystają z Internetu) informacji o tym jakie zagrożenia 

wynikają z robienia im zdjęć. Sytuacja, która przytrafiła się Pani A może posłużyć (w sposób 

anonimowy) jako obrazowy przykład tego typu zagrożeń. Osoba z niepełnosprawnością 

intelektualną powinna posiadać informacje dotyczące upubliczniania jej wizerunku, a zatem 

zgody na robienie jej zdjęć i powiązanym z ową zgodą pozwoleniem na publikowanie tych zdjęć 

np. w Internecie. Jednocześnie osoby z niepełnosprawnością intelektualną, które dysponują 

telefonami z aparatem fotograficznym powinny być informowane, że przed zrobieniem komuś 

zdjęcia należy spytać tę osobę o zgodę.  

Opisany przypadek mógłby być zgłoszony na najbliższy posterunek policji. Mogła to 

zrobić zarówno osoba pokrzywdzona, jak i inne osoby z otoczenia, które wiedziały o 

sprawie zgodnie z nałożonym na nie ustawowym obowiązkiem społecznego 

zawiadomienia organów ścigania o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu. 

Każdorazowo funkcjonariusze Policji z chwilą powzięcia informacji o podejrzeniu 

popełnienia przestępstwa, dokonują oceny prawno-karnej pod kątem, czy zachowanie 

sprawcy wyczerpuje znamiona przestępstwa określonego w ustawie karnej. Ponadto 

informują osobę zgłaszającą, czy przestępstwo jest ścigane z urzędu czy na wniosek 

pokrzywdzonego. 

 

 

Komentarz psycholożki 

Komentarz policji 
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Wiek Pani X: 33 
Pan Y:  35 

Stopień niepełnosprawności Pani X: umiarkowany 
Pan Y:  umiarkowany 

Skąd jest osoba udzielająca wywiadu? (wieś, małe 
miasto, duże miasto, itp.) 

Pani X: przedmieścia Warszawy 
Pan Y:  Warszawa 

Gdzie ta osoba mieszka? (z rodzicami, we własnym 
mieszkaniu, w DPS, itp.) 

Pani X: z siostrą, rodzice nie żyją 
Pan Y:  z matką 

Co ta osoba robi w życiu? (pracuje, WTZ, przebywa 
stale w domu itp.) 

Pani X: uczestniczka WTZ 
Pan Y:  uczestnik WTZ  

Gdzie ta osoba korzysta z Internetu? Pani X: telefon, własny komputer w 
domu 
Pan Y:  telefon 

Inne ważne informacje 
 

 

 

Pani X i Pan Y spotkali się w mieszkaniu treningowym, gdzie, wraz z innymi mieszkańcami, 

spędzili jeden miesiąc. 

Pani X: Miałam nieprzyjemne rzeczy na Skypie. Ciągle pisał do mnie ON, ciągle mi truł głowę i 

jeszcze w dodatku, ciężkie to do powiedzenia , ja to pamiętam, że on był namolny, ciągle do 

mnie dzwonił, zaczął brzydko się odzywać.  Moja mama zadzwoniła na policję, policja dzwoniła 

do mnie i wszystko opowiedziałam. Policja rozmawiała z nim.  

Ja się tak wkurzyłam, że go zblokowałam, ponieważ niektóre rzeczy mi się nie podobały. Nie 

umiałam go zblokować, to poprosiłam o pomoc kogoś z kadry.  Osoba ta pokazała mi jak mam 

to zrobić i ja sama to zrobiłam i od tego czasu ja do niego nie dzwonię ani on do mnie. 

 

Komentarz psycholożki 

 

Pani X opisuje sytuację, w której znajomość zawarta w tzw. realu przeniosła się do sieci. Kontakt 

on-line, jeśli obie strony się na niego zgadzają, może ułatwiać osobom z niepełnosprawnością 

intelektualną poszerzanie i utrzymywanie kontaktów społecznych. Osoby z niepełnosprawnością 

intelektualną często mają ograniczoną mobilność (trudności z poruszaniem się po mieście, 

Przypadek  2 - Niechciane kontakty na Skype 
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trudności z uczeniem się nowych tras podróży) lub poruszają się samodzielnie jedynie na 

wyznaczonych trasach np. miejsce zamieszkania – ośrodek dzienny. Internetowe komunikatory, 

takie jak Skype, mogą być trafionym rozwiązaniem, w przypadku kiedy osoba z 

niepełnosprawnością nie ma możliwości spotkania się z nowym znajomym w czasie wolnym. 

Jednak w przypadku Pani X nowa znajomość okazała się dla niej przykrym doświadczeniem. Z jej 

relacji wynika, że Pan Y kontaktował się z nią zbyt często i z czasem zaczął ją obrażać. Pani X o 

tej sytuacji poinformowała członka rodziny, który zdecydował o zgłoszeniu sprawy na Policję. 

Warto zwrócić uwagę na samodzielność podejmowania decyzji przez Panią X oraz umiejętność 

zdobywania potrzebnych informacji. Pani X wiedziała, że Skype posiada funkcję blokowania 

niechcianych znajomych i zwróciła się z prośbą o pomoc do osoby wspierającej z placówki, do 

której uczęszcza. Po uzyskaniu niezbędnych informacji sama zablokowała Pana Y i dzięki temu 

przerwała niechcianą znajomość.  

W opisanym przypadku rodzice zainterweniowali prawidłowo zgłaszając sprawę na policję. Inne 

osoby z otoczenia, które wiedziały o sprawie, mogły też zgłosić ten przypadek, zgodnie z 

nałożonym na nie ustawowym obowiązkiem społecznego zawiadomienia organów ścigania 

o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu. Każdorazowo funkcjonariusze Policji z 

chwilą powzięcia informacji o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, dokonują oceny 

prawno-karnej pod kątem, czy zachowanie sprawcy wyczerpuje znamiona przestępstwa 

określonego w ustawie karnej. Ponadto informują osobę zgłaszającą, czy przestępstwo 

jest ścigane z urzędu czy na wniosek pokrzywdzonego. 

  

Komentarz policji 
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Wiek 30 
 

Stopień niepełnosprawności umiarkowany 

Skąd jest osoba udzielająca wywiadu? (wieś, małe miasto, 
duże miasto, itp. 

Warszawa 

Gdzie ta osoba mieszka? (z rodzicami, we własnym 
mieszkaniu, w DPS, itp.) 

z rodziną 

Co ta osoba robi w życiu? (pracuje, WTZ, przebywa stale 
w domu itp.) 

w chwili zdarzenia była 
uczestniczką WTZ,  obecnie 
pracuje w sklepie : rozkłada towar 

Gdzie ta osoba korzysta z Internetu?  telefon, własny komputer w 
domu 

Inne ważne informacje 
 

 

  

Pani K jest aktywną użytkowniczką Internetu.  

Pani K: Mam konto na Facebooku. Robię zakupy przez Internet. Na przykład kupuję sobie 

buty. Mam też konto na portalu randkowym. Mam tam ładne zdjęcie. Kiedyś poznałam kogoś 

na tym portalu. Umówiłam się i przyszłam na 

spotkanie. Ale to było bardzo nieprzyjemne.  

A co się stało?  

Pani K: Nie chcę o tym mówić.  

A możesz chociaż powiedzieć, jak się czułaś? 

Pani K.: Byłam przestraszona i było mi przykro. 

Masz wciąż konto na portalu randkowym? 

Pani K.: Nie. Tylko na Facebooku. Ale tam też można 

kogoś spotkać. Są takie grupy. 

A czego się nauczyłaś z tamtej sytuacji? 

Nauczyłam się, że dobrze, że się spotkałam w centrum 

miasta. 

  

Przypadek  3 - Nieudana randka z portalu randkowego 

1Kadr z filmu w projekcie Safesurfing 
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Komentarz psycholożki 

 

Opisana sytuacja, pomimo, iż posiadamy bardzo mało informacji pokazuje, że osoby z 

niepełnosprawnością intelektualną mogą korzystać i korzystają z portali randkowych. Spotkanie 

z poznanym przez Internet mężczyzną było dla Pani K. doświadczeniem bardzo nieprzyjemnym. 

Nie chce ona o nim opowiadać, wiemy jedynie, że przestraszyła się, a następnie wypisała się z 

portalu randkowego.  

Pani K. zachowała podstawową zasadę bezpieczeństwa podczas spotkań z osobami poznanymi 

przez Internet, która polega na umawianiu się w miejscu publicznym. Dodatkowo warto 

poinformować osoby z otoczenia, że idzie się na takie spotkanie oraz gdzie i kiedy będzie ono 

miało miejsce. Osoby z otoczenia osób z niepełnosprawnością intelektualną powinny dostarczać 

im tego typu informacji, w celu zapobiegania sytuacjom niebezpiecznym.  

W tym przypadku bardzo trudno jest określić, czy konieczna lub możliwa byłaby interwencja 

policji, gdyż osoba będąca uczestniczką wydarzeń podaje bardzo mało informacji. Opisany 

przypadek mógłby być zgłoszony na najbliższy posterunek Policji. Każdorazowo funkcjonariusze 

Policji z chwilą powzięcia informacji o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, dokonują oceny 

prawno-karnej pod kątem, czy zachowanie sprawcy wyczerpuje znamiona przestępstwa 

określonego w ustawie karnej. Ponadto informują osobę zgłaszającą, czy przestępstwo jest 

ścigane z urzędu czy na wniosek pokrzywdzonego. 

  

Komentarz policji 
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Na początek chciałem zapytać do czego używasz Internetu i do czego Internet przydaje Ci się na 

co dzień? Jakie czerpiesz z niego korzyści ? 

A:  Internet służy mi do wyszukiwania informacji. Między innymi o sławnych ludziach i piłkarzach.  

Z jakich portali korzystasz ? 

A: Są takie dwa. Facebook i Instagram. 

Co robisz jeszcze w Internecie ? 

A: Słucham na YouTube piosenek i oglądam filmy.  Głównie z gatunku komedii romantycznych. 

Rozumiem. Czyli Internet służy Ci wyszukiwania informacji, oglądania filmów i słuchania muzyki. 

Do czego jeszcze? Zastanów się, jak z niego na co dzień korzystasz?  

A: Na Facebooku umieszczam informacje dotyczące piłki nożnej. Głównie skupiam się na postaci 

Roberta Lewandowskiego. Na Instagramie umieszczam zdjęcia miejsc, do których wyjeżdżam i 

robię to dla siebie.  

Co nieprzyjemnego zdarzyło Ci się, jak korzystałeś z Internetu? 

A: Rozpoczęło się od sytuacji, w której na założonym przez siebie fanpage na Facebooku 

(dotyczącym szeroko pojętej działalności w sferze amatorsko aktorskiej A.) napisał pewien Pan. 

Używał fałszywych danych i podawał się za przedstawiciela agencji aktorskiej. Proponował On 

mi udział w reklamie słynnego produktu spożywczego, w którym brał udział m.in Bartosz Kurek z 

siatkarskiej reprezentacji Polski. Fanpage aktora założyłem po tym jak wystąpiłem w przeglądzie 

teatralnym dla osób niepełnosprawnych. Podałem na nim swój prawdziwy numer, który potem 

Wiek 24 

Stopień niepełnosprawności umiarkowany (zespół Downa) 

Skąd jest osoba udzielająca wywiadu? 
(wieś, małe miasto, duże miasto, itp. 

duże miasto 

Gdzie ta osoba mieszka? (z rodzicami, we 
własnym mieszkaniu, w DPS, itp.) 

mieszka razem z rodzicami 

Co ta osoba robi w życiu? (pracuje, WTZ, 
przebywa stale w domu itp.) 

osoba uczęszcza na zajęcia w WTZ 

Gdzie ta osoba korzysta z Internetu? korzysta w domu i w WTZ 

Inne ważne informacje 
 

pan A. jest osobą bardzo aktywnie działającą 
na portalach społecznościowych 

Przypadki  4,5,6 - Problemy z prywatnością w mediach społecznościowych 
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został wykorzystany. Wiem, że nie można podawać takich informacji. Dodałem je jednak i przez 

to wcześniej wspomniany Pan z fikcyjnej agencji reklamowej mógł do mnie zadzwonić.  

Powiedz mi, co zrobiłeś w tej sytuacji? Kto pomógł Ci rozwiązać tę sytuację? 

A: Pomógł mi mój brat. Zalogował się na moje konto i pisał w moim imieniu. Kontroluje on w 

pewnym stopniu treści jakie umieszczam w Internecie.  O mojej działalności na portalach 

społecznościowych nie wiedzieli rodzice. Dowiedzieli się dopiero w związku z problemem jaki się 

pojawił. Ten Pan z fikcyjnej agencji aktorskiej wiedział, że jestem osobą niepełnosprawną.  

Ten Pan podszywał się pod agencję aktorską. Czy to był rodzaj naśmiewania się z Ciebie? Czy 

jakieś groźby? 

A: Naśmiewania się. Brat ostrzegł tego Pana, że będzie wezwany na Policję. 

Czyli poinformowaliście tego Pana o konsekwencjach prawnych. Były takie, czy skończyło się na 

zgodzie? 

A: Brat zgłosił tę sprawę na Policję. 

Jak to się skończyło? Czy byłeś zaproszony na jakąś rozprawę sądową? 

A: Nie 

Rozumiem. Jesteś osobą ubezwłasnowolnioną ? 

A: Tak 

Czyli ktoś występował w twoim imieniu? 

A: Tak 

Czyli nie wiesz jak zakończyła się ta sprawa ale wiesz, że brat zgłosił ją na policję? 

A: Tak 

Czego ta sytuacja Cię nauczyła?  

A: Nauczyła mnie tego, że nie powinno się umieszczać publicznie swoich danych osobowych. 

Jeśli osoba z niepełnosprawnością nie jest pozostawiona „sama sobie” podczas korzystania z 

Internetu jest szansa, że opowie najbliższym o wydarzeniach, które mogą być potencjalnie 

niebezpieczne. Nie mamy szczegółowej informacji, o tym w jaki sposób Pan A poinformował 

brata o oszuście reklamowym oraz w jaki sposób dowiedział się, że dane które ta osoba podaje 

Komentarz psycholożki 
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są fikcyjne. Warto by było się dowiedzieć czy to sam Pan A poczuł, że sytuacja jest podejrzana, 

czy to brat po rozmowie z Panem A doszedł do wniosku, że warto sprawdzić tożsamość tej 

osoby? W przedstawionej sytuacji widać jeszcze jedną zależność (zidentyfikowaną również 

podczas poprzedniego projektu SafeLabs) – często osobami do których zwracają się osoby z 

niepełnosprawnością intelektualną jest rodzeństwo, czyli osoby które same korzystają z 

Internetu. Tak jak zaznacza Pan A – rodzice nie wiedzieli o jego aktywności w Internecie. Można 

przypuszczać, że rodzice sami nie używają Internetu lub używają go w ograniczonym zakresie. 

Sytuacja ta pokazuje, jak ważna jest edukacja nie tylko osób z niepełnosprawnością 

intelektualną, ale także osób z ich otoczenia. Brat Pana A zadecydował o poinformowaniu Policji. 

Pan A nie posiada informacji o tym jak potoczyło się śledztwo, uzasadnia to tym, że jest osobą 

ubezwłasnowolnioną. W podobnych przypadkach - nawet jeśli dotyczą osób 

ubezwłasnowolnionych - ważne jest, aby osoba z niepełnosprawnością brała udział w 

podejmowaniu decyzji o poinformowaniu Policji oraz miała dostęp do informacji jaki był wynik 

postępowania. Warto, aby Pan A dowiedział się jak ta sprawa się zakończyła. Dzięki uczestnictwu 

w procesie podejmowania decyzji o poinformowaniu Policji oraz informacji o tym jak sprawa się 

zakończyła Pan A miałby szansę na budowanie poczucia sprawstwa i posiadania wpływu na 

własne życie, co przeciwdziała zjawisku wyuczonej bezradności. Osoby z niepełnosprawnością 

intelektualną często doświadczają wyuczonej bezradności, poczucia, że nie mają wpływu na to 

co dzieje się w ich życiu. Wyuczona bezradność, może narażać je na doświadczanie przemocy, 

zarówno w Internecie jak i w tzw. realu.  

W opisanym przypadku rodzina zainterweniowała prawidłowo zgłaszając sprawę na policję. Inne 

osoby z otoczenia, które wiedziały o sprawie, mogły też zgłosić ten przypadek, zgodnie z 

nałożonym na nie ustawowym obowiązkiem społecznego zawiadomienia organów ścigania 

o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu. Każdorazowo funkcjonariusze Policji z 

chwilą powzięcia informacji o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, dokonują oceny 

prawno-karnej pod kątem, czy zachowanie sprawcy wyczerpuje znamiona przestępstwa 

określonego w ustawie karnej. Ponadto informują osobę zgłaszającą, czy przestępstwo 

jest ścigane z urzędu czy na wniosek pokrzywdzonego. 

 

 

 

 

 

Komentarz policji 
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Chciałem skończyć pierwszy wątek i przejść do filmików umieszczanych na YouTube (kanał 

fikcyjnego zespołu bardziej funkcjonującego jako grupa przyjaciół z warsztatów poruszających 

ustami do utworów disco polo. Wszystko to połączone ze swobodną interpretacją tańca było 

umieszczane jako filmiki na kanale). W komentarzach pod tymi filmikami również zdarzyła się 

jakaś sytuacja? Czy chciałbyś o niej opowiedzieć? 

A: Jak umieszczałem filmiki ze swoich występów wokalno-scenicznych wraz z grupą rówieśniczą 

to zetknąłem się z falą gróźb i nieprzychylnych komentarzy na portalu YouTube. Tata zobaczył 

ten komentarz i zadzwonił do brata. Ten kazał usunąć kanał. Był jeszcze jeden taki incydent i 

teraz wiem, że nie mogę umieszczać. Brat z bratową teraz wiedzą co umieszczam. 

A czy były jakieś konsekwencje tamtych komentarzy, które były umieszczane pod filmikami. Czy 

brat to gdzieś zgłosił?  

A: W tym przypadku raczej nie. 

A kolejny problem? 

A: Nagrałem filmik komórką z ekranu telewizora. Został on usunięty z kanału, bo naruszał 

prawa autorskie.  

Czy wiesz czym są prawa autorskie? Czy wiedziałeś, że naruszasz prawo? 

A: Ja nie wiedziałem. Ja nie znałem zasad. 

Chciałbyś dowiedzieć się czegoś o prawach autorskich żeby takich naruszeń jakie miały miejsce 

nie robić? 

A: Oczywiście, że tak, 

Tutaj mamy dodatkowy wątek o nieznajomości zasad dotyczących praw autorskich przez osoby 

z niepełnosprawnością intelektualną. Rozumiem, że chcesz żeby taki materiał powstał. Ta 

wiedza spowodowałaby, że czułbyś się bezpieczniej w sieci? 

A: Chciałbym wiedzieć co umieszczać w Internecie. 

Czy tamte sytuacje zmieniły coś w twoim działaniu w Internecie? Czy boisz się bardziej? Czy 

jesteś bardziej ostrożny? 

A: Bratowa tłumaczyła mi, że mam być ostrożny na portalach społecznościowych.  

Co byś radził osobom, które również mają problem z takim szykanowaniem w Internecie? Co 

powinny zrobić według Ciebie takie osoby w pierwszej kolejności? 

A: Wam moi drodzy i dzieci szczególnie. Jak ktoś jest niepełnosprawny to zachęcam żebyście 

byli ostrożni. Żeby sąd i policja nie musiały pomagać, pozwólcie rodzicom na wgląd w waszą 

działalność w Internecie. 
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Zachęcam Cię do śledzenia wyników badań i publikacji z tym związanych w tekście łatwym do 

czytania. Dziękuję Ci za rozmowę. 

Przypadek jest zaprezentowany dość lakonicznie, wskazane byłoby zdobycie dodatkowych 

informacji m.in. na temat treści gróźb i nieprzychylnych komentarzy oraz tego jak Pan A się 

poczuł, gdy je przeczytał. Nie wiemy, jaka była reakcja Pana A na te komentarze. Czy poczuł się 

skrzywdzony, czy raczej był zły, że ktoś chce go nastraszyć i obrazić? Pamiętajmy, że nie każdy 

obraźliwy komentarz wywoła w osobie z niepełnosprawnością intelektualną poczucie bycia 

skrzywdzonym. Dlatego warto dopytać o jej odczucia, dzięki temu zapewnimy ją, że jej odczucia 

są ważne i w przyszłości będzie traktowała nas jako osoby, do których może się zwrócić, gdy ma 

problem. Natomiast niezależnie od reakcji emocjonalnej powinny zostać podjęte kroki w celu 

usunięcia komentarzy, zablokowania ich autora itp. 

W tym przypadku mimo, iż nie znamy treści komentarzy, można przypuszczać, że Pan A 

doświadczył tzw. hejtu. Nie wiadomo, czy komentarze odnosiły się do niepełnosprawności osób 

występujących w filmiku. W takich sytuacjach oprócz działań skierowanych na skasowanie 

komentarzy, zgłoszenie i zablokowanie osób je piszących, ważna jest rozmowa z osobą, która 

doświadczyła hejtu. Wytłumaczenie jej, co należy zrobić, żeby zablokować/zgłosić sprawcę, ale 

też zapewnienie, że nikt nie ma prawa zwracać się do niej w taki sposób. Ważne, aby osoba z 

niepełnosprawnością przy wsparciu osoby zaufanej - w tym wypadku członka rodziny - mogła 

podejmować decyzję o działaniach, miała informacje jakie kroki zostaną podjęte i jeśli to 

możliwe brała w nich czynny udział (np. przy odpowiednim wsparciu sama usunęła lub zgłosiła 

komentarz).  

Kolejną kwestią wartą uwagi jest to, w jaki sposób tata Pana A dowiedział się o komentarzach. 

Czy tata monitoruje aktywność Pana A w sieci, czy to sam Pan A poprosił tatę, aby zobaczył te 

komentarze? Kto podjął decyzję o usunięciu kanału? Czy brat porozmawiał z Panem A i wyjaśnił 

mu dlaczego taki pomysł wydaje się dobry? Można się zastanawiać, czy usuwanie kanału z 

filmikami, które Pan A współtworzył z przyjaciółmi było najlepszym rozwiązaniem. Jeśli filmiki 

nie były dla nikogo obraźliwe, można było je zostawić, natomiast skasować komentarze lub 

zablokować możliwość komentowania filmu. Ostateczna decyzja w sprawie filmów powinna 

zostać podjęta przez Pana A po omówieniu tego z bratem.   

Jeszcze jedna refleksja: jeśli nasi bliscy z niepełnosprawnością intelektualną prowadzą konta na 

FB, YouTube, Instagramie, „zaprzyjaźnijmy się” z nimi w sieci (oczywiście jeśli wyrażą na to 

zgodę). W ten sposób będziemy widzieli co robią w Internecie i w przypadku nieprzyjemnych 

komentarzy będziemy mogli ich skutecznie, a przede wszystkim szybko wspierać. Pan A 

wspomina, że po tej sytuacji brat i bratowa wiedzą co umieszcza w sieci. Jeśli odbywa się to za 

zgodą Pana A, może to być skutecznym sposobem monitoringu jego aktywności w sieci i 

zapobieganiu sytuacjom niebezpiecznym. Jednak należy pamiętać, że to sama osoba z 

Komentarz psychologa 
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niepełnosprawnością intelektualną powinna podejmować decyzję o tym, co umieszcza w sieci. 

Otoczenie powinno wspierać, dostarczać informacje, jednak aby wspierać samodzielność, osoby 

z otoczenia nie powinny wyręczać użytkowników z niepełnosprawnością intelektualną w 

podejmowaniu tego typu decyzji.  

Opisana przez Pana A sytuacja naruszenia praw autorskich ukazuje, że chce on być świadomym 

użytkownikiem Internetu i jest chętny, aby zdobywać nowe informacje o tym jak bezpiecznie i 

legalnie z niego korzystać. 

Zapytany o to, czy powyższe sytuacje (przypadek 4 i 5) coś zmieniły w jego zachowaniu, Pan A 

wskazuje, że obecnie posiada więcej informacji o zasadach pozwalających zachować 

bezpieczeństwo. Pan A ma świadomość tego, iż aby bezpiecznie poruszać się w Internecie 

potrzebuje dostępu do informacji, ale też zgadza się na monitorowanie przez jego rodzinę swojej 

aktywności w sieci.  

 

 

Komentarze podsumowujące 

Podobnie, jak w przypadku innych form przemocy, krzywdzenia czy cierpienia psychicznego, 

osoby z otoczenia powinny zwrócić uwagę na zmiany w zachowaniu osoby z 

niepełnosprawnością intelektualną. Należy pamiętać, że nie muszą być one zgodne z naszym 

wyobrażeniem o tym jak zachowuje się osoba doświadczająca przemocy (smutek, 

małomówność, płacz). Doświadczenie bycia krzywdzonym może również wywoływać złość, 

agresję, zmiany w apetycie, trudności ze snem, nadmierne pobudzenie. Dlatego nie można 

lekceważyć żadnych zmian w zachowaniu znanej nam osoby.  

Jeśli wiemy, że znana nam osoba z niepełnosprawnością intelektualną jest użytkownikiem 

Internetu, warto z nią o tym rozmawiać. Interesować się na bieżąco tym, do czego używa 

Internetu, jakie czynności sprawiają jej radość, przyjemność. Dzięki naszemu zainteresowaniu 

zwiększamy prawdopodobieństwo, że jeśli wydarzy się coś nieprzyjemnego osoba z 

niepełnosprawnością opowie nam o tym. Warto porozmawiać o tym, jakie mogą być 

niebezpieczeństwa związane z używaniem Internetu (m.in. podpisanie niechcianej umowy; 

znajomość z kimś kto nas obrazi, oszuka; nieprzyjemne komentarze na portalach 

społecznościowych). Ułatwić zainicjowanie rozmowy mogą broszury przeznaczone dla self-

adwokatów pn. „Mój komputer”, „Mój Internet”, „Moje bezpieczeństwo w Internecie”. 

Komentarz psycholożki 
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Wskazane są kursy bezpiecznego zachowania w Internecie zarówno dla osób z 

niepełnosprawnością jak dla osób je wspierających.  

Ważne, żeby użytkownik Internetu z niepełnosprawnością intelektualną wybrał osobę zaufaną z 

najbliższego otoczenia, do której może się zwrócić jeśli będzie miał problemy lub poczuje się 

skrzywdzony, obrażony podczas korzystania z 

Internetu. Nawet jeśli zaufana osoba nie 

posiada rozległej technicznej wiedzy o 

bezpieczeństwie w Internecie, może w 

pierwszym momencie wesprzeć emocjonalnie 

osobę z niepełnosprawnością intelektualną i 

pomóc jej w poszukaniu profesjonalnej pomocy, 

czy też pomóc podjąć decyzję o zgłoszeniu 

sprawy na Policję.   

Kluczową rolę w zapobieganiu cyberprzemocy 

odgrywa edukacja. Osoba z 

niepełnosprawnością intelektualną powinna 

znać podstawowe zasady bezpieczeństwa w 

Internecie. Powinna również wiedzieć co może 

zrobić i do kogo może się zwrócić, jeśli czuje się 

zagrożona i/lub krzywdzona w trakcie 

korzystania z Internetu. Z informacji 

przedstawionych w opisanych przypadkach w 

większości to same osoby z 

niepełnosprawnością informowały o tym, że są 

zaniepokojone sytuacją która zdarzyła im się w 

Internecie.  

 

 

 Odnosząc się do przekazanych zdarzeń, których opisy uzyskano podczas badania, 

przeprowadzonego w ramach ww. projektu informuję, iż przedstawione w piśmie scenki 

zawierają niestety zbyt mało informacji, które pozwoliłyby na dokładną ocenę prawno-karną 

przedstawionych zdarzeń. Aby stwierdzić, że konkretne zachowanie stanowi przestępstwo, 

musi ono zawierać wszystkie elementy, których wymaga ustawa dla danego typu 

przestępstwa. Zawarte w ustawie cechy zdarzenia, których całokształt określa przestępstwo, 

Komentarz policji  

Osoby z otoczenia powinny zwrócić 

uwagę na zmiany w zachowaniu 

osoby z niepełnosprawnością 

intelektualną korzystającej z 

internetu.  

Kluczową rolę w zapobieganiu 

cyberprzemocy odgrywa edukacja. 

Osoba z niepełnosprawnością 

intelektualną powinna znać 

podstawowe zasady bezpieczeństwa 

w internecie. Powinna również 

wiedzieć co może zrobić i do kogo 

może się zwrócić, jeśli czuje się 

zagrożona i/lub krzywdzona w trakcie 

korzystania z internetu. 
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muszą być udowodnione w postępowaniu karnym, aby mogło nastąpić prawidłowe skazanie 

za dane przestępstwo. Reasumując, każda sytuacja wymaga indywidualnego podejścia do 

konkretnego zdarzenia i ocena prawno-karna następuje dopiero w chwili zgromadzenia całości 

materiału dowodowego w sprawie.   

Warto wspomnieć, że procedura karna w Polsce nakłada obowiązek społecznego 

zawiadomienia organów ścigania o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu. Zgodnie  

z treścią art. 304 § 1 Kodeksu postępowania karnego, „każdy dowiedziawszy się o popełnieniu 

przestępstwa ściganego z urzędu ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub 

Policję”. Użyte określenie oznacza, iż każdy praworządny obywatel kraju ma moralny  

i etyczny obowiązek poinformowania organów ścigania o możliwości zaistnienia przestępstwa. 

Za jego naruszenie, tj. niezgłoszenie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, 

nie grozi żadna kara, jednakże przekazując informacje o przestępstwie obywatel przyczynia się 

do wykrycia i ukarania sprawców, a tym samym do zwiększenia bezpieczeństwa. 

Obowiązek niezwłocznego zawiadomienia prokuratora lub Policji, w przypadku posiadania 

wiedzy na temat popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu, spoczywa także na instytucjach 

państwowych i samorządowych. Zgodnie z treścią art. 304 § 1 Kodeksu Prawa Karnego 

instytucje, posiadając wiedzę o popełnionym przestępstwie (w związku ze swą działalnością), 

zobligowane są przedsięwziąć niezbędne czynności do czasu przybycia organu powołanego do 

ścigania przestępstw lub do czasu wydania przez ten organ stosownego zarządzenia 

prokuratora, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa.   

Jeżeli pokrzywdzonym jest osoba małoletnia albo ubezwłasnowolniona całkowicie lub 

częściowo, prawa jej, w tym prawo do złożenia wniosku, wykonuje przedstawiciel ustawowy, 

albo osoba, pod której stałą pieczą pokrzywdzony pozostaje (art. 51 § 2 k.p.k.). 

Reasumując należy podkreślić, że w każdym przypadku kiedy dochodzi, lub w naszej ocenie 

mogło dojść, do popełnienia przestępstwa, jak również w każdej niepokojącej sytuacji 

kluczowe jest zgłoszenie takiej sprawy Policji, która podejmie stosowne czynności, niezbędne 

do oceny sytuacji. 

Szczególnie istotny jest czas reakcji na zdarzenie. Zawiadomienie powinno być złożone w 

jednostce Policji, na terenie działania której popełniono przestępstwo.  Jeżeli nie jest to 

możliwe lub gdy osoba nie wie, gdzie dokładnie popełniono przestępstwo, należy złożyć 

zawiadomienie jak najszybciej, w najbliższej jednostce Policji, która następnie przekaże ją 

właściwej jednostce. Istnieje także możliwość przekazania informacji w innej formie, np. 

telefonicznie lub drogą elektroniczną, także anonimowo, jednak zawiadomienie złożone w 

formie ustnej, przyjęte i spisane przez policjanta w formie protokołu wydaje się najwłaściwsze. 

Umożliwia bowiem zadawanie pytań przez osobę zawiadamiającą i uzyskanie wyczerpujących 

odpowiedzi, często rozwiewających wątpliwości co do dalszego toku prowadzonych przez 

Policję czynności. Taka forma ułatwia także pracę Policji i innych służb, które w drodze 

rozmowy mogą uzyskać szybko niezbędne dane i informacje. Szczególnie w sprawach, które 

mogą wyczerpywać znamiona cyberprzemocy (np. publikowanie obraźliwych zdjęć lub 
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komentarzy, nękanie, zastraszanie, popełniane z wykorzystaniem środków elektronicznych, 

takich jak Internet) istotne jest jak najszybsze zgłoszenie sprawy Policji i zabezpieczenie 

dowodów tego zdarzenia, np. wiadomości sms, zdjęcia, tzw. zrzuty z ekranów telefonu lub 

innego urządzenia. 

 

PSONI serdecznie dziękuje Komendzie Głównej Policji w Warszawie, a przede wszystkim 

pani Marcie Krasuskiej, głównej specjalistce ds. ochrony praw człowieka, równego 

traktowania i etyki zawodowej w Policji 

 za nieocenioną pomoc w realizacji publikacji. 
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Stowarzyszenie Centrum Regionalne dla Osób z 
Niepełnosprawnością Intelektualną  Poraka Nasa 

 

  

 

 

 

Wiek 25 lat 

Stopień niepełnosprawności porażenie mózgowe 

Skąd jest osoba udzielająca wywiadu? 
(wieś, małe miasto, duże miasto, itp. 

Kumanovo – największa gmina  Macedonii   

Gdzie ta osoba mieszka? (z rodzicami, we 
własnym mieszkaniu, w DPS, itp.) 

z rodzicami  

Co ta osoba robi w życiu? (pracuje, WTZ, 
przebywa stale w domu itp.) 

zatrudniony w instytucji publicznej  

Gdzie ta osoba korzysta z Internetu? w pracy, w domu  

Inne ważne informacje  

 

Moje inicjały to A.A., mam 25 lat. Urodziłem się z porażeniem mózgowym i nie mam 

niepełnosprawności intelektualnej. Ukończyłem Wydział Ekonomiczny w Skopje. Obecnie 

pracuję. Mieszkam razem z moimi rodzicami i moją siostrą.  Internetu częściej używam gdy 

jestem w domu, niż gdy jestem w pracy. Tak jak wszyscy, w dzisiejszych czasach Internetu i sieci 

społecznościowych, jestem aktywny i samodzielny w sieci. Jest to jeden ze sposobów 

pozostawania w kontakcie z moimi przyjaciółmi i krewnymi, biorąc pod uwagę moją niezdolność 

do aktywności fizycznej i wyjść z przyjaciółmi tak często, jak chciałbym. Większość z nas zgodzi 

się, że Internet jest narzędziem łączącym ludzi z całego globu. Coraz więcej osób łączy się z 

Internetem, wymienia wiadomości i pozostaje w kontakcie ze swoimi bliskimi. Mając na uwadze 

mój stan fizyczny i niemożność częstego wychodzenia na ulicę, wykorzystuję Internet do 

śledzenia wszelkiego rodzaju wydarzeń i historii, szczególnie sportowych, komunikacji związanej 

z pracą, wymiany dokumentów z kolegami itp. 

Jak wspomniałem, Internet jest więc dla mnie miejscem zdobywania informacji i wiadomościach 

na poziomie lokalnym i globalnym. Korzystając z Internetu mogę być na bieżąco z wszelkiego 

rodzaju wydarzeniami, szczególnie sportowymi, mogę się komunikować w sprawach 

zawodowych, wymieniać dokumentami z kolegami itp. 

Będąc wielkim fanem rocka, zawsze szukam koncertów moich dwóch ulubionych zespołów Iron 

Maiden i Pink Floyd. Jest wiele innych przydatnych i interesujących informacji, które pomagają 

mi w codziennym życiu. Chociaż korzystanie z Internetu i sieci społecznościowych ma wiele zalet, 

są tu pewne osoby, które próbują wykorzystywać innych do swoich celów.  

Przypadek  7 Wyłudzenie pieniędzy pod fałszywym pretekstem 
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Chciałbym podzielić się z Wami moją 

osobistą historią jednego 

nieprzyjemnego doświadczenia, które 

miało miejsce niedawno. Tego 

konkretnego dnia zalogowałem się na 

Facebooku i tam czekało na mnie 

zaproszenie do znajomych od jakiegoś 

chłopaka. Poszukałem wspólnych 

znajomych i zobaczyłem, że mamy 

jednego wspólnego znajomego – 

mojego dobrego przyjaciela. Po 

dodaniu tej nowej osoby do mojej listy 

przyjaciół FB, zaczął rozmowę ze mną i 

powiedział mi, że on i jego przyjaciele 

zakładają drużynę piłkarską na nadchodzący lokalny turniej. I dodał, że potrzebują piłki nożnej, 

a każda osoba musi wnieść wpisowe w wysokości 1000 macedońskich denarów (około 16 euro), 

aby drużyna mogła zostać dopuszczona do turnieju. Potem wysłał mi coś w rodzaju ogłoszenia o 

turnieju i w ten sposób potwierdził to, co mówił. Umówiliśmy się na spotkanie w miejscu, w 

którym odbędzie się turniej, na lokalnym placu zabaw w moim mieście. Poszedłem tam 

punktualnie, spotkałem się z nim i resztą zespołu i zaczęliśmy wypełniać formularz uczestnictwa. 

Zauważyłem ogromną różnicę między formularzami, które już wysłał do mnie na FB a oficjalnym 

formularzem turniejowym. Cena za udział jednego zespołu składającego się z 8 graczy, z których 

trzech to gracze rezerwowi, wynosiła 1700 macedońskich denarów (w sumie około 28 euro). 

Inna różnica polegała na tym, że oficjalny formularz turniejowy, który dostałem od znajomego, 

którego znałem, był z oficjalną pieczęcią organizacji, która jest organizatorem i podpisem od 

osoby prowadzącej turniej. Za pomocą prostej matematyki oszacowałem, że z moim udziałem 

1000 denarów pokryłem nawet 60 procent wydatków turniejowych, podczas gdy reszta z 7 

członków zespołu podzieliła 40 procent kosztów. Także dałem im piłkę, z której gracze korzystali 

podczas treningów. Na dodatek ze względu na moją fizyczną niemożność, nawet nie dali mi 

możliwości zagrania żadnego z ośmiu zaplanowanych meczów turnieju, nawet jeśli wysoko 

wygrywaliśmy. Czułem się w tym momencie oszukany i samotny, ponieważ oprócz moich 

fizycznych niedociągnięć, chciałem po prostu być częścią zespołu i pomóc im jak najwięcej, aby 

wygrać na tym turnieju. Czułem, że moja wiara w komunikowanie się z innymi ludźmi została 

nadszarpnięta, zwłaszcza że wpłynęło to na moje zaufanie i zwiększyło mój strach przed 

komunikowaniem się w Internecie i sieciach społecznościowych z innymi ludźmi. 
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Po uważnym przeczytaniu i przeanalizowaniu treści studium przypadku można zauważyć, że 

Internet jest wykorzystywany do nawiązania bezpośredniego kontaktu i przyjaźni, która później 

zostaje nadużywana. Przede wszystkim Facebook, jako sieć społecznościowa, służy do 

nawiązywania kontaktów. W takim przypadku nie można ustalić klasycznego typu zastraszania 

w Internecie zgodnie z typem cyberprzestępstwa zdefiniowanym przez dr prawa Nancy Willard. 

Wydarzenie obejmuje komunikację online i bezpośrednią komunikację twarzą w twarz z osobą, 

która staje się znajomym AA na Facebooku. 

Mamy tu do czynienia z dyskryminacją opartą na cechach osobowych, a mianowicie podstawą 

dyskryminacji jest stan zdrowia i niepełnosprawność fizyczna. Oczekiwania, które miał AA nie 

zostały spełnione, bowiem nie został uwzględniony w meczach, chociaż przekazał darowiznę, 

tak jak każdy inny członek zespołu. Z tego powodu osoba ta czuła się oszukana, samotna i 

odrzucona. To doświadczenie jest zdecydowanie nieprzyjemne dla A.A. i przyczyniło się do 

obniżenia pewności siebie w przyszłej komunikacji z innymi ludźmi, bez względu na to, czy 

interakcja odbywa się w trybie offline czy online. 

W studium przypadku nie podano jakie dalsze kroki A.A. podjął. Możliwą strategią rozwiązania 

tego problemu jest podzielenie się nim z rodzicami / opiekunami, a także bliskimi przyjaciółmi. 

Ponadto Facebook ma opcje blokowania określonych kontaktów. Warta polecenia jest także 

współpraca z ekspertami w celu nauczenia się kontaktu z innymi – czy to on-line czy w życiu 

realnym.  

W tym przypadku należy odbyć rozmowę z A.A. w celu ustalenia, czy istnieje uzasadnione 

podejrzenie popełnienia czynu przestępczego czyli "oszustwo", które może być ścigane z 

prywatnego powództwa.  

 

 

 

 

Komentarz psychologa 

Komentarz policji 



22 
 

 

Wiek 41 lat 

Stopień niepełnosprawności niepełnosprawność w stopniu znacznym 

Skąd jest osoba udzielająca wywiadu? 
(wieś, małe miasto, duże miasto, itp. 

Kumanovo – największa gmina  Macedonii   

Gdzie ta osoba mieszka? (z rodzicami, we 
własnym mieszkaniu, w DPS, itp.) 

z rodzicami 

Co ta osoba robi w życiu? (pracuje, WTZ, 
przebywa stale w domu itp.) 

Dzienne Centrum Aktywności dla Dorosłych 

Gdzie ta osoba korzysta z Internetu? nie używa Internetu; używa mama 

Inne ważne informacje 
 

 

 

E.T. jest 41-letnią osobą z umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną. Przez wiele lat 

mieszkała w instytucji opiekuńczej, gdzie nauczyła się dbać o siebie i otoczenie. Rzadko 

odwiedzała dom. W 2000 roku, kiedy rozpoczął się proces deinstytucjonalizacji w Macedonii, jej 

rodzice postanowili zabrać ją z instytucji, aby mogła zacząć uczęszczać do dziennego ośrodka dla 

osób z niepełnosprawnością intelektualną w swojej lokalnej społeczności. Popołudnia spędzała 

w domu ze swoją rodziną. E.T. nie czyta i nie pisze, a ponieważ przebywała w zamkniętym 

ośrodku przez wiele lat nie używa Internetu jako narzędzia do komunikacji, nie ma własnego 

profilu na Facebooku, Twitterze i nie używa YouTube’a ani innych podobnych aplikacji. 

Jedno z rodziców – mama – ma swój profil na Facebooku, gdzie często wyraża swoje opinie i 

sugestie dotyczące problemów osób z niepełnosprawnościami w Macedonii. Dzieli się także 

prywatnymi zdjęciami swojej rodziny. Dzięki FB może komunikować się z innymi rodzicami, 

wychowawcami Dziennego Centrum, którego uczestniczką jest jej córka. Swego czasu 

opublikowała zdjęcie swojej córki. To zdjęcie zostało pobrane przez nieznaną osobę, która 

wykorzystała je, umieszczając je w otwartej grupie, której celem jest kpina ze zdjęć o różnej 

treści. Nawet administrator grupy dodał komentarze i podpowiedzi, jak jeszcze bardziej 

ośmieszać zdjęcie E.T. W krótkim czasie zdjęcie miało wiele obraźliwych i obelżywych 

komentarzy, a zdjęcie zostało szybko udostępnione w sieci społecznościowej i było widziane 

przez wiele osób. Matka mówi, że krewni i przyjaciele zaczęli dzwonić do nich, aby powiedzieć 

jej, że zdjęcie jej córki zostało niewłaściwie wykorzystane. Matka podzieliła się swoimi 

odczuciami. Stwierdziła, że kiedy doświadczyłeś cyberprzemocy, możesz poczuć się jak w obliczu 

potężnego i niewidzialnego napastnika. Czujesz gniew i lęk, czujesz się oblężony w swoim 

własnym domu i bezsilny, nawet jeśli znasz się na komputerze. 

Powiedziała: "Czułam się zawstydzona i zażenowana, że zostaliśmy oszukani i staliśmy się 

ofiarami cyberprzemocy. Obwinialiśmy siebie za to, że nie zrobiliśmy odpowiednio dużo, aby nas 

Przypadek  8 Cyberprzemoc 
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chronić. Ale teraz, gdy przemyślałam to wydarzenie, uważam, że nie jesteśmy winni - tylko 

sprawca jest odpowiedzialny za to zastraszanie, a my nie musimy czuć się zawstydzeni lub 

zażenowani”. 

Matka stwierdziła, że gdy to się działo, gdy  doświadczali szyderstw i kpin, poczuła się bezradna 

i sfrustrowana, ponieważ nie wiedziała, komu, gdzie i jak zgłosić incydent. W końcu o incydencie 

naruszenia dóbr osobistych powiadomiono administratora sieci społecznościowej, a zdjęcie 

zostało usunięte. Chociaż jak wspomina, aż do dziś ludzie wciąż pamiętają i rozmawiają o tym, 

co dzieje się z E.T. Rodzina ta od lat zmaga się ze stygmatyzacją i stereotypowym traktowaniem 

w małej społeczności, w której żyją, tylko dlatego, że mają dziecko z niepełnosprawnością. 

Incydent ten spowodował, że musieli zmierzyć się z tym samym, ale w sieci, co spowodowało 

wiele negatywnych konsekwencji w całej rodzinie.  

Niestety, czuli, że nie mają gdzie wypowiedzieć swojego buntu, że nikt nie może sprzeciwiać się 

takim działaniom i nikt nie może pomóc rodzinom w ściganiu sprawców. 

Obecnie matka rzadko korzysta z sieci społecznościowych i Internetu, prawie nie dzieli się 

prywatnymi informacjami lub zdjęciami z rodziną, zwłaszcza z córką. Niemniej jednak, 

członkowie rodziny wciąż używają Internetu jako narzędzia do szukania informacji lub wyrażania 

własnych opinii na pewne tematy, ale bardzo ostrożnie, gdy wysyłają coś związanego z siostrą 

lub córką. 

Ponadto nadal korzystają z Internetu, aby komunikować się z krewnymi, przyjaciółmi i 

wychowawcami z dziennego centrum. Mówią, że często odwiedzają profil FB organizacji, aby 

móc obserwować prace i działania oraz zobaczyć, co robi ich córka. 

Niestety, pozostało uczucie gniewu, bezradności i świadomość, że podobna sytuacja może się 

powtórzyć i nie ma mechanizmu, który mógłby zapobiec takiemu doświadczeniu. 

 

Komentarz psychologa 

Każdy z nas może być celem cyber-ataku.  

Analiza studium przypadku wykazuje, że osoba E.T. i jej rodzina doświadczyła cyberprzestępstwa 

w sieci społecznościowej Facebook. Ten typ cyber-ataków nazywa się „Outing/Trickery. 

Outing to udostępnianie lub publikowane prywatnych informacji. Dotyczy to również sytuacji, w 

których prywatne informacje skierowane do jednej osoby lub grupy, są udostępniane innym, 

niepowołanym do tego osobom. 

Trickery to akt oszukania kogoś, kto przekazuje w zaufaniu dane osobowe, a są one potem 

wykorzystywane publicznie.   
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W tym przypadku atak przejawia się w publikowaniu obraźliwych i kpiących komentarzy na 

temat konkretnego opublikowanego zdjęcia. 

Nie podano jasnych informacji, do którego 

aspektu zdjęcia odnoszą się komentarze (do 

pochodzenia etnicznego, płci, wieku, 

niepełnosprawności lub jakiegoś innego 

aspektu osoby na opublikowanym zdjęciu). 

Główną siłą zastraszania jest to, że ma ono 

wielki wpływ emocjonalny i psychologiczny. W 

tym przypadku matka E.T. wyraża typowe  

reakcje, których doświadcza osoba 

zaatakowana w sieci: złość, strach, wstyd i 

frustrację, a także poczucie bezsilności w 

chronieniu siebie i swojej rodziny przed tego 

rodzaju zastraszaniem lub złym traktowaniem. 

W studium przypadku brak jest informacji, w 
jaki sposób osoba E.T. przeżywała to 
nieprzyjemne doświadczenie. Mogła bowiem doświadczać poczucia wstydu, izolacji, smutku, 
zmian w nawykach związanych ze snem i jedzeniem, wahaniach nastroju lub zmienić podejście 
do swoich  codziennych czynności, które przynosiły jej radość i spełnienie. 
 
W tym przypadku mamy do czynienia z aktywną strategią stawienia czoła sytuacji problemowej 
poprzez zgłoszenie sprawy w sieci społecznościowej i dzielenia się tym doświadczeniem z innymi 
ludźmi. Jedną z możliwych strategii radzenia sobie z tym problemem jest informowanie 
pracowników centrum dziennego, które odwiedza jej córka, jak również żądanie porady prawnej 
/ pomocy, czy ten przypadek można zgłosić jako "nadużycie danych osobowych". 
 
 

Komentarz policjanta 

W tym przypadku pobrano zdjęcie opublikowane na profilu FB. Osoba, która opublikowała 

zdjęcie, powinna była zostać poinformowana o ochronie zdjęcia jako dobra prywatnego w celu 

zapobiegnięcia niewłaściwemu wykorzystaniu zdjęcia. Jednakże, gdy stało się to, co opisano 

powyżej, można było zgłosić sprawę policji, podając treść opublikowanego postu, jego autora, 

aby ta orzekła, czy dane osobowe lub fotografia zostały wykorzystane bezprawnie i na podstawie 

uzyskanych danych sprawdzić, czy istnieje podstawa do zgłoszenia o popełnieniu przestępstwa 

lub wykroczenia. 

 

 

"Czułam się zawstydzona i 

zażenowana, że zostaliśmy oszukani 

i staliśmy się ofiarami 

cyberprzemocy. Obwinialiśmy siebie 

za to, że nie zrobiliśmy odpowiednio 

dużo, aby nas chronić. Ale teraz, gdy 

przemyślałam to wydarzenie, 

uważam, że nie jesteśmy winni - 

tylko sprawca jest odpowiedzialny za 

to zastraszanie, a my nie musimy 

czuć się zawstydzeni lub 

zażenowani”. 
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Przypadek  9 Fałszywy profil na Facebooku 

 

Wiek 43 lata 

Stopień niepełnosprawności sprzężone zaburzenia rozwojowe 

Skąd jest osoba udzielająca wywiadu? 
(wieś, małe miasto, duże miasto, itp. 

Skopje -   stolica Macedonii   

Gdzie ta osoba mieszka? (z rodzicami, we 
własnym mieszkaniu, w DPS, itp.) 

Z ojcem, matka nie żyje 

Co ta osoba robi w życiu? (pracuje, WTZ, 
przebywa stale w domu itp.) 

Uczęszcza do społecznego ośrodka dla 
selfadwokatów  SOLEM 

Gdzie ta osoba korzysta z Internetu? w ośrodku i w domu 

Inne ważne informacje  

 

Nazywam się E.C. i jestem osobą ze sprzężonymi niepełnosprawnościami (porażenie mózgowe, 

wodogłowie i niepełnosprawność intelektualna). Skończyłam szkołę specjalną. Mieszkam w 

Skopje z moim ojcem, moja matka nie żyje. Nie pracuję, ale codziennie chodzę do SOLEM i biorę 

udział w warsztatach poświęconych projektowaniu i tworzeniu różnych rzeczy. Korzystam z 

Internetu, przede wszystkim z Facebooka, Viber’a i YouTube. Najczęściej korzystam z Facebooka 

i Viber’a, aby kontaktować się z moją siostrą, która nie mieszka w Macedonii. Mam wielu 

przyjaciół na FB, ale niektórych z nich nie znam osobiście. Jakiś czas temu nie wiedziałam, jak 

chronić moje dane i zdjęcia na FB, ale nauczyciele i asystenci z SOLEM nauczyli mnie, jak je 

chronić. Ale wcześniej zdarzyło się coś nieprzyjemnego, ponieważ nie wiedziałam, że ktoś może 

używać moich już opublikowanych zdjęć. Pewnego dnia moja przyjaciółka zapytała mnie, 

dlaczego mam nowy profil na Facebooku i czy nadal używam starego? Powiedziałam jej, że nie 

mam nowego profilu; po prostu używam tego, który zawsze mam. Powiedziała mi, że kilka dni 

temu otrzymała od mnie zaproszenie do znajomych i je przyjęła. Byłam bardzo zdezorientowana. 

Zdjęcie profilowe było takie samo jak moje, imię i nazwisko również. Jedyną różnicą było to, że 

na tym "nowym" profilu FB na końcu mojego nazwiska była dodana gwiazdka. Natychmiast 

powiadomiłam wszystkich moich znajomych, że ktoś zrobił fałszywy profil na Facebooku z 

identycznym zdjęciem, imieniem i nazwiskiem jak moje, i ostrzegłam ich, aby nie akceptowali 

tego zaproszenia, ponieważ to nie moje. Bałam się i nie wiedziałam dokładnie, co mam zrobić, 

więc postanowiłam całkowicie wyłączyć mój aktualny profil i nie korzystałam z Facebooka 

miesiącami. W SOLEM opowiedziałam, co się stało i dlaczego nie używam już Facebooka. 

Doradzili mi, jak chronić moje zdjęcia i dane, aby nikt oprócz moich znajomych nie mógł ich 

zobaczyć. Wtedy postanowiłam stworzyć nowy profil i asystenci z SOLEM pomogli mi i pokazali 

mi, jak lepiej chronić się na FB. Teraz mogę też pomóc komuś pokazując, jak zabezpieczyć własne 

zdjęcie i dane na Facebooku. Asystenci powiedzieli mi również, że mogłam zgłosić sprawę w 

Agencji ds. Ochrony danych, ale wtedy nie wiedziałam o tej opcji. 
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Teraz ponownie używam mojego profilu na Facebooku, ale wszystkie moje dane są chronione, 

a moje opublikowane zdjęcia są widoczne tylko dla moich już zatwierdzonych znajomych na 

Facebooku. 

Zwykle korzystam z Internetu, gdy jestem w domu, rzadko w SOLEM, więc mogę pozostać w 

kontakcie z przyjaciółmi, rodziną i zobaczyć, co dzieje się na Facebooku. Ale teraz za każdym 

razem, gdy chcę opublikować zdjęcie siebie lub jednego z moich przyjaciół lub chcę podzielić się 

czymś z przyjaciółmi na Facebooku, jestem bardzo ostrożna. Na wszelki wypadek zawsze 

sprawdzam, czy to, co publikuję, jest naprawdę udostępniane tylko moim znajomym. I zawsze 

przypominam innym, aby zrobili to samo. Nie chciałabym, żeby ktokolwiek czuł się 

zmanipulowany lub smutny, tak jak ja. 

 

Komentarz psychologa 

Cyberprzemoc to zastraszanie, które zdarza się podczas korzystania z urządzeń cyfrowych, takich 

jak telefony komórkowe, komputery przenośne, tablety itp. Cyberprzemoc może pojawić się w 

wiadomościach tekstowych, aplikacjach lub opublikowanym poście w mediach 

społecznościowych, forach lub grach, gdzie ludzie mogą biernie lub aktywnie uczestniczyć lub 

dzielić różne treści. Wraz z pojawieniem się nowych technologii i Internetu, szkoła nie jest 

jedynym miejscem, w którym może występować zastraszanie / maltretowanie, bowiem dzieje 

się to również w Internecie. 

Podszywanie się pod kogoś innego, tj. stworzenie konta innej osoby, profilu i publikacja takich 

treści, aby osoba wyglądała źle, szkodzenie w ten sposób jej reputacji i niszczenie przyjaźni z 

innymi osobami, jest formą cyberataku. Nie jest to bezpośrednia forma przemocy (np. bicie, 

kopanie, rzucanie obelg i grożenie), ale jest to pośrednia forma przemocy (zastraszanie, złe 

traktowanie), w której agresor jest anonimowy i może łatwo ukryć swoją tożsamość. 

Zgodnie z tym, co pani E.C. opowiedziała, można stwierdzić, że czuje się ona oszukana, 

niepokojona, zdezorientowana i przestraszona. Pani E.C. po pierwsze stwierdza, że nie została 

poinformowana o utworzeniu nowego profilu z jej danymi i że czuła się zaskoczona i nie była 

świadoma możliwych rodzajów przemocy, których można doświadczyć w Internecie. Pierwszą 

reakcją w obliczu cyberprzemocy (cyber zastraszania) jest wycofanie się i zamknięcie konta na 

FB. 

Później jednak bardziej aktywnie podchodzi do rozwiązania problemu, tj. mówi o problemie 

osobom kompetentnym (asystentom z Solem), którzy uczą ją bezpieczniejszego korzystania z 

Internetu. Chociaż pierwszą reakcją było wycofanie (zamknięcie profilu na FB), zdecydowała się 

również aktywnie dzielić się swoimi doświadczeniami z innymi, aby mogli oni uczyć się na 

podstawie tego nieprzyjemnego doświadczenia "kradzieży" profilu użytkownika na Facebooku. 



27 
 

Inną możliwą strategią przeciwstawienia się wyżej opisanej sytuacji problemowej jest 

poinformowanie zespołu Facebooka, że konto jest zagrożone. Można to zrobić na stronie FB w 

dziale „Pomoc – Prywatność i bezpieczeństwo - Fałszywe konta i konta, na które ktoś się 

włamał”. Sprawę można również zgłosić policji w celu sprawdzenia, czy ta sprawa może zostać 

zgłoszona jako "nadużycie danych osobowych". 

 

Komentarz policji 

 

Pani E.C. zadziałała prawidłowo prosząc o pomoc i chroniąc swoje dane publicznie opublikowane 

w sieci społecznościowej. W przypadku jakichkolwiek podejrzeń lub zdarzeń tego typu  

konieczne jest poinformowanie policji w celu przeprowadzenia dodatkowych kontroli, m.in. 

sprawdzenia, jakie dane są pobierane i do jakich celów wykorzystuje je ta druga osoba, czy ma 

zamiar odnieść jakąś korzyść dla siebie lub dla innej osoby lub wyrządzić komuś jakąś szkodę. 

 

Komentarze podsumowujące 

Komentarz psychologa 

Z powyższych przypadków można wywnioskować, że: 

 Cenne byłoby przeprowadzenie prawdziwych badań empirycznych w celu wykrycia, 

poprzez które media elektroniczne (aplikacje na stronach internetowych lub sieci 

społecznościowe) osoby niepełnosprawne intelektualnie są najczęściej narażone na 

cyberataki i cyber zastraszanie oraz jak i w jaki sposób korzystają z Internetu: komputer 

przenośny, tablet czy telefon komórkowy; 

 Na podstawie wyników badania empirycznego, można zaproponować wprowadzenie 

odpowiednich zmian w ustawodawstwie w celu ochrony osób z niepełnosprawnością 

intelektualną (lub inną) w przypadku cyberprzemocy; 

 Konieczne jest szkolenie profesjonalistów (psychologów, pracowników socjalnych, 

pedagogów itp.), którzy będą "pierwszą pomocą", gdzie osoby z niepełnosprawnością 

intelektualną będą mogły zgłaszać cyberprzemoc; 

 Należy organizować / otwierać centra edukacyjne bezpiecznego korzystania z Internetu 

zarówno dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, jak i ich otoczenia lub budować 

skuteczne podejście integrujące rodziców i nauczycieli w radzeniu sobie z 

cyberprzemocą w szkołach specjalnych i innych placówkach; 
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 Należy organizować warsztaty w celu rozwijania umiejętności społecznych i budowania 

relacji międzyludzkich, aby zapobiegać uzależnieniom od komputerów i Internetu, 

zmniejszając w ten sposób możliwość narażenia się na cyberprzemoc; 

 Należy stworzyć program walki z cyberprzemocą i zastraszaniem; 

 Należy świadczyć pomoc prawną w zakresie zwalczania cyberprzemocy. 

 

 

Komentarz policji 

Jednostka policji w Kumanowie (SVR Kumanovo) za pośrednictwem swoich jednostek miejskich 

podejmuje środki zapobiegawcze w celu zwiększenia świadomości potrzebnej do ochrony i 

rozpoznawania nadużyć w Internecie, ale także w zakresie wykrywania i karania sprawców 

nadużyć w Internecie. 

Dział prewencji, który prowadzi działania projektowe i edukację, informuje wszystkich obywateli 

o ich prawach, wykrywa naruszenia, pomaga i chroni obywateli, w tym przed nadużyciami w 

Internecie. 

Grupami docelowymi w pracy prewencyjnej są przede wszystkim młodzi i nieletni uczniowie w 

szkole podstawowej i średniej. Ta grupa obejmuje młodzież z niepełnosprawnością 

intelektualną, która uczestniczy w zajęciach w placówce edukacyjnej. Poza tym organizowane są 

spotkania z obywatelami, warsztaty z nauczycielami i rodzicami odbywające się co roku w każdej 

szkole i osiedlach, szczególnie w ostatnich latach wraz z rozwojem sieci społecznościowych. Na 

tych wydarzeniach zwracamy uwagę na możliwe nadużycia, dane i ochronę danych, zachęcając 

do rozpoznawania i zgłaszania na policję wykroczeń lub przestępstw, tym samym zachęcając 

obywateli do dzielenia się podejrzeniami w odpowiednim czasie, aby policja mogła podjąć 

odpowiednie i konkretne kroki. Na tych wydarzeniach są obecne zarówno osoby z 

niepełnosprawnością intelektualną, jak i ich rodzice. 

W przypadku każdego zgłoszonego zdarzenia niezwłocznie przeprowadza się kontrole 

operacyjne, w przypadku skargi stosuje się właściwy środek w formie ustnej, pisemne 

ostrzeżenie lub jeśli ustalono, że istnieją elementy wykroczenia, wydawany jest wniosek o 

wszczęcie postępowania w sprawie wykroczenia. 

W przypadku, gdy zdarzenie zawiera elementy czynu przestępczego zgodnie z ustawą o 

postępowaniu karnym, powiadamiana jest prokuratura w celu uzyskania dalszych wyjaśnień. 

Ponadto policjant podejmuje działania, zbierając dowody i przekazując je prokuratorowi. 

Następnie, zgodnie z kodeksem karnym, podnosi się zarzuty karne z uzasadnionym 

podejrzeniem popełnienia przestępstwa. 
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W przypadku przestępstw związanych z "oszustwami i nadużyciami w Internecie" istnieje 

Wydział ds. Przestępstw Komputerowych, który podejmuje działania wyłącznie w przypadku 

czynów popełnionych za pośrednictwem komputera lub systemu elektronicznego. 

Jeśli chodzi o osoby z niepełnosprawnością intelektualną, ze względu na ich szczególny stan, 

mogą one mieć trudności z rozpoznaniem nadużycia, nie posiadać informacji co i gdzie 

zgłosić oraz mogą potrzebować wsparcia w relacjonowaniu zdarzenia.. W celu 

skuteczniejszego podejmowania działań i zbierania dowodów osoba pokrzywdzona lub osoba ją 

wspierająca powinny niezwłocznie zgłosić zdarzenie. 

Biorąc pod uwagę, że obywatele, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną, czasami nie 

wiedzą, gdzie i jak zgłosić lub obawiają się, że nie zostaną przyjęci, nie zgłaszają tych wydarzeń 

natychmiastowo lub w ogóle ich nie zgłaszają. Muszą mieć pewność, że mogą zgłosić zdarzenie 

nadużycia nawet później niż w dniu wystąpienia. 

Nadużycia w Internecie można również motywować nienawiścią do grupy docelowej. Policja w 

Macedonii oferuje ulotki "Informacje o ofiarach przestępstw z nienawiści" które informują o 

tym, jak identyfikować przestępstwa z nienawiści, o możliwości zgłaszania ich i uzyskania 

pomocy prawnej, a także dotyczą podnoszenia świadomości społecznej w zakresie zapobiegania 

przestępstwom z nienawiści do jednej grupy społecznej. 

Praca z osobami z niepełnosprawnością intelektualną wymaga odpowiednich umiejętności i 

uwagi. W przypadku czynów przestępczych z udziałem osób z niepełnosprawnością 

intelektualną, w zależności od przestępstwa i stopnia niepełnosprawności, rozmowę 

przeprowadza wyznaczony pracownik w sprawie lub inspektor ds. przestępczości nieletnich (po 

odpowiednim przeszkoleniu). Współpracujemy również z innymi instytucjami państwowymi, 

które mogą pomóc w informowaniu i ochronie tej grupy docelowej, a także współpracujemy z 

organizacjami pozarządowymi zajmującymi się tą tematyką. 

Funkcjonariusze policji są przygotowywani do profesjonalnego podejścia, szanując prawa 

człowieka bez uprzedzeń, bez dyskryminacji, wykazując szacunek dla obywateli, w tym osób z 

niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin. Policja ma również zespół roboczy w części 

prewencyjnej, która rozpoznaje i chroni przed nadużyciami w Internecie. 
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Wiek 16 lat 

Stopień niepełnosprawności Lekki stopień niepełnosprawności i mutyzm 
wybiórczy 

Skąd jest osoba udzielająca wywiadu? 
(wieś, małe miasto, duże miasto, itp. 

Santarém – średnie miasto 

Gdzie ta osoba mieszka? (z rodzicami, we 
własnym mieszkaniu, w DPS, itp.) 

Dom Pomocy Społecznej dla dziewcząt  -  Lar 
das raparigas 

Co ta osoba robi w życiu? (pracuje, WTZ, 
przebywa stale w domu itp.) 

bierze udział w zawodowych warsztatach 
kulinarnych 

Gdzie ta osoba korzysta z Internetu? w instytucji, w domu, w szkole 

Inne ważne informacje 
 

 

 

 

Inês to 16-letnia dziewczyna o lekkim stopniu niepełnosprawności, z mutyzmem wybiórczym, 
mieszkająca w instytucji opiekuńczej.  
Ukończyła II Cykl Edukacji Podstawowej jako uczennica ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 
i uczestniczy w kursie gotowania przygotowującym do zawodu. Pisze i czyta ze zrozumieniem, 
ale ma trudności z mówieniem.  
Zwykle korzysta z Internetu w celu uzyskania dostępu do sieci społecznościowych. 
 
Pewnego dnia nie mogła zalogować się na swoje konto na Facebooku, ponieważ została 
zablokowana, ktoś ukradł jej hasło i nie mogła uzyskać do niego dostępu. Aby rozwiązać 
problem, poprosiła kolegę, który pomógł odblokować konto. 
Po tym wydarzeniu nie zmieniła swojego zachowania online, po prostu uważa, że jest bardziej 
rozważna i nie akceptuje zaproszeń do znajomych od nieznanych osób na Facebooku. 
 
 

Komentarz psychologa 

 
Na poziomie psychologicznym wpływ przestępczości komputerowej na osobę będzie zależał od 
szeregu czynników, a mianowicie historii klinicznej podmiotu i jakości jego wsparcia 
społecznego. W przypadku osoby z niepełnosprawnością intelektualną zasoby poznawcze, które 
pozwalają na postrzeganie i wydawanie odpowiednich osądów lub zarządzanie i rozwiązywanie 
problemu, stanowią oczywiście poważną przeszkodę. W zależności od stanu psychicznego ofiary 
przestępczość komputerowa może powodować zmianę stanu psychicznego podmiotu, na 

 

Politechnika  Santarém 

 
 

Przypadek   10  Zablokowane konto na Facebooku 
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przykład w postaci różnych objawów lęku fizjologicznego, niepokoju, lęków i obsesji, 
niepewności i nadmiernego zaabsorbowania, zaburzeń psychicznych. 
 
Biorąc pod uwagę cechy intelektualne i adaptacyjne osoby z niepełnosprawnością intelektualną, 
podstawowe znaczenie ma to, że dla ich bezpieczeństwa i równowagi emocjonalnej istnieje 
pewien monitoring i nadzór w dostępie do Internetu. Jeśli dana osoba nie ma możliwości 
reagowania w różnych rzeczywistych sytuacjach społecznych, nie będzie w stanie utrzymać 
bezpieczeństwa w sieciach społecznościowych. Dlatego w takich przypadkach powinien być 
ograniczony dostęp do niektórych treści, a także korzystanie z prywatnych loginów i haseł.  
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Przypadek  11 Kradzież tożsamości 

 
 

Wiek 19 lat 

Stopień niepełnosprawności lekka niepełnosprawność intelektualna I 
emocjonalna 

Skąd jest osoba udzielająca wywiadu? 
(wieś, małe miasto, duże miasto, itp. 

Santarém – średnie miasto 

Gdzie ta osoba mieszka? (z rodzicami, we 
własnym mieszkaniu, w DPS, itp.) 

z matką, ojcem i młodszym bratem 

Co ta osoba robi w życiu? (pracuje, WTZ, 
przebywa stale w domu itp.) 

bierze udział w zawodowych warsztatach 
kulinarnych 

Gdzie ta osoba korzysta z Internetu? w domu i w szkole 

Inne ważne informacje  
 

Carlos jest dziewiętnastolatkiem z lekką niepełnosprawnością intelektualną i emocjonalną. 
Ukończył II Cykl Edukacji Podstawowej jako uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i 
uczęszcza na kurs przygotowujący do pracy. 
Czyta i mówi, ale ma znaczące trudności w pisaniu. 
Zwykle korzysta z Internetu, aby uzyskać dostęp do sieci społecznościowych, porozmawiać z 
rodziną. Lubi zamieszczać w Internecie zdjęcia samochodów i ciężarówek. Na YouTube słucha 
muzyki. 
Pewnego dnia, kiedy zalogował się na swoje konto na Facebooku, zobaczył zdjęcia i posty, 
których nie publikował. Ktoś ukradł hasło i naruszył jego prywatność. Sytuacja zmartwiła go, ale 
nie zrobił nic, aby ją rozwiązać, nie poprosił nikogo o pomoc. Po prostu dalej robił wszystko jak 
zawsze. 
Nie zmienił on swojego zachowania online w wyniku tego wydarzenia, uważa jedynie, że ważne 
jest, aby przeglądać historię przeglądarki internetowej. 
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Przypadek  12 Nękanie przez Interne 

 
  

Wiek 17 lat 

Stopień niepełnosprawności lekka niepełnosprawność intelektualna I 
emocjonalna 

Skąd jest osoba udzielająca wywiadu? 
(wieś, małe miasto, duże miasto, itp. 

Santarém – średnie miasto 

Gdzie ta osoba mieszka? (z rodzicami, we 
własnym mieszkaniu, w DPS, itp.) 

z babcią 

Co ta osoba robi w życiu? (pracuje, WTZ, 
przebywa stale w domu itp.) 

bierze udział w zawodowych warsztatach 
kulinarnych 

Gdzie ta osoba korzysta z Internetu? w domu i w szkole 

Inne ważne informacje  

 
 

Veronica jest 17-letnią dziewczyną z lekką niepełnosprawnością intelektualną i emocjonalną. 
Ukończyła II Cykl Edukacji Podstawowej jako uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i 
uczęszcza na kurs przygotowujący do pracy. 
Czyta ze zrozumieniem, pisze, dobrze się komunikuje i dobrze funkcjonuje. Zwykle korzysta z 
Internetu, aby uzyskać dostęp do Facebooka, sprawdź pocztę e-mail (Hotmail) i posłuchać 
muzyki na YouTube. 
Na Facebooku starsi ludzie zaczęli zadawać jej osobiste pytania, czuła się prześladowana i bała 
się, że wyrządzą jej krzywdę. 
Rozwiązała sytuację, blokując osobę i nie zmieniła swoich zachowań. 
Uważa, że nie powinno być ludzi, którzy chcą skrzywdzić młodych ludzi. 
 
 

Komentarz psychologa 

 
Przypadek 2 i 3 

 
Skutki nadużyć i przestępstw, niezależnie od tego, jakie są, zawsze negatywnie wpływają na  
ofiarę (przestępstw zarówno fizycznych jak i moralnych). Wydaje się również oczywiste, że różni 
się to w zależności od osoby, rodzaju nadużycia, a w przypadku osób z NI w zależności od stopnia 
niepełnosprawności i umiejętności rozumienia sytuacji i przewidywania konsekwencji działań. 
Czasem trudno wymagać, by ofiara miała świadomość, że jest zagrożona, miała zdolność 
rozwiązywania problemów i identyfikacji, że doznała znęcania się lub przestępstwa. 

 
Z codziennych doświadczeń w pracy z ludźmi z umiarkowaną i lekką niepełnosprawnością 
wynika, że świadomość i umiejętność zapobiegania sytuacjom ryzyka, a nawet 
niebezpieczeństwu, nie zawsze jest wystarczająca, szczególnie w momencie doświadczenia 
problemu. 
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Ważne jest więc, aby osoby wspierające starały się zapobiegać, pomagały w razie potrzeby i 
wspierały.  Również one powinny przyczynić się do tego, aby ci, którzy napadają lub próbują 
atakować byli ukarani. Pomimo tego, jak ważne jest osiągnięcie autonomii i pełne korzystanie z 
praw młodych ludzi z niepełnosprawnościami, albo trudnościami w rozwoju, "regularne lub 
systematyczne nadzorowanie", to, w niektórych przypadkach, przycisk, który nie powinien być 
wyłączany. 
Ważne jest, aby ci, którzy opiekują się lub wspierają w takich sytuacjach, nie sugerowali się  
wagą, jaką ofiara nadaje sytuacji, ponieważ nie zawsze ofiara jest świadoma wagi sytuacji, a 
czasem nawet nie ma świadomości, że staje się ofiarą. 
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Przypadek  13 Próba nadużycia 

 
 

Wiek 17 lat 

Stopień niepełnosprawności lekka niepełnosprawność intelektualna 

Skąd jest osoba udzielająca wywiadu? 
(wieś, małe miasto, duże miasto, itp. 

Santarém – średnie miasto 

Gdzie ta osoba mieszka? (z rodzicami, we 
własnym mieszkaniu, w DPS, itp.) 

Instytucja opiekuńcza dla chłopców  -  Lar dos 
rapazes 

Co ta osoba robi w życiu? (pracuje, WTZ, 
przebywa stale w domu itp.) 

uczęszcza do szkoły i ma praktyki w kawiarni 

Gdzie ta osoba korzysta z Internetu? w instytucji, w domu i w szkole 

Inne ważne informacje  

 
 

Diogo jest 17-latkiem z umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną i przebywa w instytucji 
opiekuńczej.  
Nie jest bardzo sprawny, kończy kształcenie obowiązkowe, ale z konkretnym indywidualnym 
programem, zrozumiale komunikuje się werbalnie, potrafi czytać i pisać proste zdania. 
Zwykle używa Internetu do oglądania muzyki i Facebooka. 
Zaczął rozmawiać przez Facebooka z nieznajomym, który poprosił go o kilka informacji 
osobistych i zorganizował spotkanie w galerii handlowej, ale młody człowiek bał się, choć chciał 
się spotkać. 
Sam rozwiązał sytuację i wrócił do korzystania z Internetu w ten sam sposób, jak poprzednio, 
tylko uważał, aby nie rozmawiać z nieznajomymi. 
 
 

Komentarz psychologa 

 
Cyberprzemoc jest formą agresji, która jest często bardziej podstępna niż tradycyjne 
zastraszanie. W eksperymentach z wiktymizacją i agresją badania pokazują, że ofiary często 
odczuwają podatność na zranienie lub wstyd. Inne emocje doświadczane przez ofiary 
cyberprzemocy to smutek, złość, czasem wola zemsty, strach, upokorzenie, chęć ucieczki, brak 
poczucia bezpieczeństwa. Młodzi ludzie są zdezorientowani i zagubieni, bezradni, chcący nikogo 
nie widzieć, wolą być sami. Istnieje poczucie niesprawiedliwości, a czasem terroru i rozpaczy. W 
niektórych przypadkach, gdy młodzi ludzie nie potrafią opanować agresji, pojawiają się również 
uczucia obojętności. Młodzi ludzie mają trudności z koncentrowaniem się na szkolnych 
zajęciach, złym samopoczuciu i kłopotach z zasypianiem. Te epizody często powodują zaburzenia 
snu. 
 
. 
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Strach i groźba odwetu na ofierze i jej rodzinie często blokuje zgłaszanie przypadków przemocy 
organom ścigania, a co więcej, powoduje, że dorosłe osoby wspierające, rodzicie, nauczyciele 
czy personel w szkołach i instytucjach przyjmują postawę proaktywną i zapobiegawczą. 
 
W tym kontekście i biorąc pod uwagę nasilenie i częstotliwość występowania tych epizodów, 
musimy z uwagą im się przyglądać: nie przeceniać ich, nie wszystko bowiem, co sprzyja 
niepewności i lękowi, jest zastraszaniem, ale nie można lekceważyć ryzyka. Należy zatem 
rozważyć dwa kluczowe obszary wspierania: zapobieganie i interwencję. Interwencja może 
przybrać formę bardziej psychologicznego wsparcia i elementów edukacji, aby zapobiec 
przyszłym nieprzyjemnym sytuacjom. 
 
Spośród dobrych praktyk zapobiegających cyberprzemocy można szczególnie wyróżnić: 

 użycie pseudonimów lub nicków, w zależności od użytej sieci społecznościowej 
(niedodawanie informacji lub nieużywanie pełnej nazwy); 

 niepodawanie danych osobowych (adres, numer telefonu, data urodzenia, szkoła, klasa 
i harmonogram zajęć); 

 używanie różnych haseł zależnie od sieci, adresu e-mail; 

 wybór zdjęć profilowych, które nie są zbyt osobiste i nie identyfikują naszych danych 
osobowych (każdy może je kopiować i używać); 

 niedostarczanie szczegółowych informacji o naszym codziennym życiu rodzinnym; 

 szanowanie prywatności innych, tj. nie udostępnianie w naszych sieciach informacji o 
innych współpracownikach; ograniczona liczba osób, które mają dostęp do profilu i 
staranny wybór tych, którzy są dodawani jako znajomi; 

 świadomość, że kiedy wirtualny "przyjaciel" osoby z niepełnosprawnością intelektualną 
namawia na spotkanie (więc można założyć, że on / ona już zna w przybliżeniu gdzie 
mieszkamy lub chce zdobyć te informacje), nigdy nie powinna ona uczestniczyć w tym 
spotkaniu sama, powinna poinformować o tym rodziców lub opiekunów i porozmawiać 
z nimi na ten temat.  

  

Cyberprzemoc jest formą agresji, która jest często bardziej podstępna niż 

tradycyjne zastraszanie. W eksperymentach z wiktymizacją i agresją badania 

pokazują, że ofiary często odczuwają podatność na zranienie lub wstyd. Inne 

emocje doświadczane przez ofiary cyberprzemocy to smutek, złość, czasem 

wola zemsty, strach, upokorzenie, chęć ucieczki, brak poczucia 

bezpieczeństwa. 
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Komentarz policji GNR 

 
Narodowa Gwardia Republikańska (portugalski: Guarda Nacional Republicana) lub GNR jest 
narodową siłą żandarmerii Portugalii. Członkowie GNR to personel wojskowy, podlegający 
prawu i organizacji wojskowej, w przeciwieństwie do agentów cywilnej policji bezpieczeństwa 
publicznego (PSP). 
 
 
Pytania: 
1. Co można było zrobić inaczej w opisanych przypadkach, aby uniknąć przestępstwa lub 
nadużycia, które miało miejsce? 
2. Co można zrobić, aby chronić ofiarę (pieniądze, zasoby) i pozwać sprawców? 
 
Wnioski: 
Dzięki programowi Bezpieczna Szkoła pracownicy GNR kontaktują się ze szkołami i 
mieszkańcami. Zajmują się oni jednak głównie przemocą fizyczną i nie mają doświadczenia w 
przypadkach cyberprzestępczości. 
Kiedy mają do czynienia z ofiarami przestępstw, które są osobami z niepełnosprawnością 
intelektualną, największe trudności napotykają w komunikacji, więc aby ułatwić ten proces, 
zwykle są wspomagani przez Centrum Badań i Wsparcia Ofiar ze Specjalnymi Potrzebami, co 
pomaga w rozmowach i postępowaniach w sądach. 
Aby uniknąć przestępstw popełnianych na tych osobach, muszą one znać zagrożenia, którym 
podlegają w Internecie. Najlepszym sposobem na ich upowszechnienie jest działanie 
uświadamiające. Takie działania były już podejmowane w niektórych placówkach. 
W przypadkach nadużyć, takich jak przedstawione powyżej, zaleca się złożenie skargi do GNR, 
aby można było zbadać fakty. Ci młodzi ludzie i tego rodzaju przestępstwa są traktowani jak 
każdy inny rodzaj ofiary lub przestępstwa, a sprawa może zostać skierowana do sądu, jeśli jest 
to wymagane. 
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Centrum Badań i Wsparcia Ofiar ze Specjalnymi Potrzebami ma na celu wspieranie ofiar i 
prowadzenie dochodzeń w sprawie zbrodni związanych głównie z problemami kobiet i dzieci. 
Promują działania wspierające, które w każdym przypadku są uważane za niezbędne i które 
można przeprowadzić. 
 
Więcej informacji o tym Centrum w: 
https://www.facebook.com/GNRViseu/posts/345748165465819 
 
Jego obszar interwencji w politykę społeczną i programy specjalne w GNR 
http://www.gnr.pt/ProgEsp_main.aspx jest częścią Programu Wsparcia dla Osób 
Niepełnosprawnych, którego celami są: 
1. zapobieganie sytuacjom zaniedbania, obrażania, przemocy i złego traktowania osób 

niepełnosprawnych; 
2. promowanie współpracy między Gwardią a lokalnymi partnerami w zakresie 

niepełnosprawności, rehabilitacji, mobilności i promocji bezpieczeństwa; 
3. podnoszenie świadomości wśród ogółu społeczeństwa i w środowisku szkolnym o 

poszanowaniu praw równości i niedyskryminacji osób niepełnosprawnych, starając się 
zmienić zachowania społeczne oparte na uprzedzeniach oraz zapewnić, że osoby 
niepełnosprawne mogą korzystać ze swoich praw; 

4. przyczynianie się do poprawy opieki i odnoszenia się do osób niepełnosprawnych; 
5. Zapewnienie pracownikom Gwardii zdobycia określonych narzędzi komunikacyjnych i 

informacyjnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych w celu podjęcia 
zakwalifikowanych, humanitarnych i włączających działań. 

 
Więcej informacji o tym programie: 
http://www.gnr.pt/progApoioDeficientes.aspx 
 
 
 

Komentarz policji PSP 

 
Pytania: 
1. Co można było zrobić inaczej w opisanych przypadkach, aby uniknąć przestępstwa lub 
nadużycia, które miało miejsce? 
2. Co można zrobić, aby chronić ofiarę (pieniądze, zasoby) i pozwać sprawców? 

 
Wnioski: 
W dzisiejszych czasach wszyscy coraz częściej jesteśmy narażeni na różnego rodzaju nadużycia i 
przestępstwa on-line. Najlepszym sposobem na ich uniknięcie jest profilaktyka, która może być 
realizowana poprzez działania mające na celu podniesienie świadomości skierowane do 
konkretnych grup społeczeństwa. 
PSP, głównie poprzez agentów, którzy są oddelegowani do tej usługi (Safe School), utrzymują 
kontakty ze szkołami i często współpracują w zakresie zapobiegania, rozpowszechniania i 
uwrażliwiania, aby wykształcić prawidłowe postawy i zachowania zmniejszające ryzyko, na które 
jesteśmy narażeni.  

https://www.facebook.com/GNRViseu/posts/345748165465819
http://www.gnr.pt/progApoioDeficientes.aspx
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Doświadczenie pokazuje, że osoby z niepełnosprawnością intelektualną mają tendencję do 
dewaluacji niektórych zachowań związanych z nadużyciami lub przestępczością i zwykle mają 
również trudności w rozmowach na ten temat. 
Sugerujemy, aby w ciągu 6 miesięcy od zdarzenia policja została poinformowana o tym, co się 
wydarzyło, przy czym każda sprawa jest przedmiotem dochodzenia, najpierw wewnętrznego, a 
później w prokuraturze, jeżeli występują dowody popełnienia przestępstwa. 
Należy jednak podkreślić,  że agenci nie mają żadnego szkolenia, aby rozmawiać z osobami z 
niepełnosprawnością intelektualną, a ich doświadczenie pokazuje, że czasami trzeba wezwać 
rozmówcę, który jest zaznajomiony z takimi osobami, aby porozmawiać z nim i zebrać niezbędne 
dowody. 
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Inclusion Czechy 
 

Przypadek  14 Obrażanie na Facebooku 

 
 

  

Dana ma 43 lata i mieszka ze współlokatorką w chronionym mieszkaniu. Dana jest pod częściową 

opieką - ma ograniczone kompetencje w zakresie zarządzania finansami, wykonywania aktów 

prawnych i decyzji dotyczących zdrowia. Ma publicznego opiekuna. Pracuje w niepełnym 

wymiarze godzin w kawiarni, służbie społecznej zatrudniającej osoby z niepełnosprawnością 

intelektualną. Lubi swoją pracę; lubi ludzi i lubi z nimi rozmawiać. W razie potrzeby może 

porozmawiać z asystentem z mieszkania chronionego. Ma kilku przyjaciół; czasem spędza z nimi 

wolny czas. Internet jest jej ulubionym hobby, lubi rozmawiać na czatach. Lubi też chodzić do 

biblioteki oraz robić zakupy. 

Wywiad z Daną 

W Internecie piszę z ludźmi na Facebooku, przeglądam różne zdjęcia i filmy. Mam e-mail i 

używam go. Kocham Internet. Jestem na moim komputerze często, czasami nawet cały wieczór. 

Lubię przeglądać Facebooka, przeglądać zdjęcia, czytać, co napisali inni, a czasami rozmawiać z 

przyjaciółmi. Z przyjaciółmi rozmawiam przez Skype’a. 

W Internecie śledzę, co wydarzyło się w mieście. Interesują mnie wizyty w różnych zamkach i 

wystawach; patrzę na galerie i strony muzeów.  

Wiek 43 lata 

Stopień niepełnosprawności umiarkowana niepełnosprawność 
intelektualna  

Skąd jest osoba udzielająca wywiadu? (wieś, małe 
miasto, duże miasto, itp. 

duże miasto 

Gdzie ta osoba mieszka? (z rodzicami, we własnym 
mieszkaniu, w DPS, itp.) 

mieszkanie chronione 

Co ta osoba robi w życiu? (pracuje, WTZ, przebywa 
stale w domu itp.) 

pracuje w kawiarni 

Gdzie ta osoba korzysta z Internetu? w domu 

Inne ważne informacje znajduje się od częściową opieką 

 

http://www.spmpcr.cz/
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Mam też jedno złe doświadczenie z Internetem. Kiedyś poznałam mężczyznę w Internecie. 

Rozmawialiśmy przez Facebooka. Potem wymieniliśmy numery telefonów i rozmawialiśmy przez 

telefon. Po jakimś czasie zaproponował mi spotkanie. 

Spotkaliśmy się więc w umówionym miejscu, a potem poszliśmy zjeść razem lunch. Po obiedzie 

zaprosił mnie do swojego mieszkania, gdzie rozmawialiśmy i napiliśmy się herbaty. Zgodziliśmy 

się na seks. Zrobił też mi kilka zdjęć nago. Powiedział, że to tylko dla niego, w pamięci, bo mnie 

lubi. Tak więc zgodziłam się. Ja jemu zdjęcia nie zrobiłam ani nie zrobiliśmy razem zdjęcia. 

Po jakimś czasie zadzwonił do mnie, by spotkać się ze mną ponownie i zasugerował, żebym 

przyszła do niego. Nie chciałam, zmieniłam zdanie i nie chciałam uprawiać z nim seksu ani 

niczego innego. Ale powiedział mi, że ma moje nagie zdjęcia i że umieści je na Facebooku, jeśli 

nie przyjdę do niego. Myślałam, że te zdjęcia miały być tylko dla niego. Nie chciałam, żeby 

wstawił je do Internetu, ale też nie chciałam się z nim więcej widzieć. Więc nie kontaktowałam 

się więcej. Zdjęcia zostały opublikowane w Internecie; jeden z moich znajomych zobaczył je na 

Facebooku. Byłam bardzo zawstydzona i czułam się oszukana. 

Komentarz psychologa 

Nie jest w tej historii problemem fakt, że Dana uprawiała z kimś seks z własnej woli. Jeśli jest to 

człowiek, którego dobrze zna, może mu ufać i chce z nim się kochać, nic nie stoi na przeszkodzie. 

Ale gdy idzie się z kimś, kogo się nie zna, ryzyko nadużycia wzrasta znacząco, zwłaszcza gdy dana 

osoba jest niepełnosprawna i łatwiej jest nią sterować. Ryzyko to mogą zmniejszyć właściwe 

zachowania prewencyjne. Ważne jest, aby wiedzieć, jakie są bezpieczne zasady komunikacji 

internetowej, co mówię o sobie, gdzie spotykam się z osobą, której nie znam, jakie ryzyko wiąże 

się z pozwoleniem, by ktoś robił mi zdjęcie nago, jak mogę zweryfikować, że mogę zaufać danej 

osobie. Dobrze jest również wiedzieć, co zrobić, gdy ktoś znajduje się w niebezpiecznej sytuacji 

i jest ofiarą cyber- przestępstwa lub przemocy. 

Komentarz policji 

Dana jest dorosłą osobą, która, choć ma częściową opiekę, to decyduje, z kim, kiedy i gdzie się 

spotkać i z kim będzie uprawiać seks; to tylko jej decyzja. Ważne jest, aby wiedzieć, że 

przyzwolenie na seks i ewentualnie fotografowanie jej nagiego ciała musi być jej dobrowolną 

decyzją, bez żadnego przymusu słownego ani fizycznego. 

 

Jeśli chodzi o późniejsze rozpowszechnianie i ujawnianie jej intymnych zdjęć, powinna udzielić 

na to wyraźnej zgody, w przeciwnym razie sprawca popełnia przestępstwo typu: 

• naruszenie tajemnicy dokumentów i innych dokumentów przechowywanych prywatnie; 
Lub 

 wymuszenie. 
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Ujawnianie lub inne prywatne wykorzystanie bez zgody strony zainteresowanej 

przechowywanych danych komputerowych na nośniku danych (zwłaszcza na twardym dysku 

komputera) jest typowym cyberatakiem. Ograniczanie zawartości lub zakresu danych, które 

stały się celem ataku, nie ma znaczenia dla kwalifikacji aktu. Prywatnie przechowywane dane 

mogą mieć postać zdjęcia, obrazu, tekstu, programu komputerowego, komputerowej bazy 

danych, nagrania dźwiękowego lub głosowego, nagrania filmowego itp. Mogą to być odebrane 

wiadomości skrzynki email, SMS i MMS czy  dokumentacja medyczna pacjenta, która jest 

przechowywana w formie elektronicznej. 
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Przypadek  15 Jak rozwiązać problem cyberprzemocy 

 
 

Wiek 42 lata 

Stopień niepełnosprawności umiarkowana niepełnosprawność 
intelektualna  

Skąd jest osoba udzielająca wywiadu? (wieś, małe miasto, 
duże miasto, itp. 

duże miasto 

Gdzie ta osoba mieszka? (z rodzicami, we własnym 
mieszkaniu, w DPS, itp.) 

z rodzicami 

Co ta osoba robi w życiu? (pracuje, WTZ, przebywa stale w 
domu itp.) 

praca biurowa 

Gdzie ta osoba korzysta z Internetu? w domu, w pracy  

Inne ważne informacje 
 

 

Jirka mieszka z matką w Pradze. Pracuje w biurze firmy IT. Znalazł on swoją pracę za 

pośrednictwem agencji, która zapewnia wsparcie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną 

w znalezieniu pracy. Jest bardzo dumny, ponieważ lubi pracować na komputerze. 

Komunikuje się z ludźmi za pośrednictwem Internetu i sieci społecznościowych. Interesuje się 

nowymi technologiami. 

Jirka założył grupę self-adwokacką w małym miasteczku niedaleko Pragi. Self-adwokaci to osoby 

z niepełnosprawnością intelektualną, które są zainteresowane prawami i statusem osób 

niepełnosprawnych w społeczeństwie. 

Wywiad z Jirką 

Używam Internetu w pracy. Szukam różnych przedmiotów potrzebnych w pracy, a następnie 

zamawiam je i wysyłam kurierem lub sam je odbieram. Wysyłam również e-maile. 

Używam rzadziej Internetu w domu. Jestem na Facebooku lub gram w proste gry - Cars, Super 

Mario. Wysyłam maile, mam 3 adresy e-mail. Nie używam Skype'a. 

Teraz mam bardzo dużo znajomych na Facebooku, więc muszę tę liczbę trochę zmniejszyć. Wiele 

osób wysyła mi zaproszenie do znajomych. Nie przyjmuję ich, jeśli nie chcą ze mną 

korespondować. 

Na Facebooku najbardziej interesuje mnie przeglądanie różnych stron. Poza facebookiem jestem 

najbardziej zainteresowany wyszukiwaniem informacji i przeglądaniem map. 
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Przez Internet czasami kupuję sobie rzeczy. Na przykład ostatnio kupiłem skarpetki. Zawsze 

wybieram płatność przy odbiorze. Nie chcę płacić przez bankowość internetową. Obawiam się, 

że ktoś dostanie się na konto i ukradnie pieniądze. 

Dla mnie wielką zaletą jest znalezienie miejsc, które chcę odwiedzić w Internecie, a także 

zamówienie i zakup biletu. Lubię rozmawiać na 

Facebooku, często rozmawiam. 

Miałem złe doświadczenia na Facebooku. 

Zdarzyło mi się, że ktoś dzwonił i denerwował 

mnie na FB. Napisał mi także wiadomości, które 

sprawiły, że źle się czułem. Wykonał fotomontaże 

ze zdjęć, które zapisałem na FB. Na przykład 

przesłał mi zdjęcie przedstawiające mnie, w 

którym miałem głowę psa. Nie podobało mi się to. 

Rozwiązałem to tak, że poprosiłem tę osobę, 

której nie znałem, żeby więcej do mnie nie 

dzwoniła ani nie pisała. Ale mnie nie słuchała, więc 

ją zablokowałem. I to pomogło. 

O tym, co robić, doradzał mi w pracy prawnik i 

przyjaciele. Powiedzieli mi, że jest możliwość 

zablokowania kogoś na Facebooku i poczcie. 

Kiedyś musiałem zablokować adres w mojej 

poczcie. Miałem denerwujące maile od jednej 

osoby, więc ją zablokowałem. 

Oprócz tych niewielu doświadczeń, Internet dobrze mi służy. 

Teraz zwracam większą uwagę na FB, dodaję przyjaciół, którzy chcą ze mną rozmawiać, a nie 

tych, którzy po prostu dzwonią i denerwują mnie. Na FB mam tylko zdjęcia prywatne, więc 

wszyscy, którzy są na FB, nie widzą ich, ale tylko ci, których zezwalam na oglądanie moich zdjęć. 

Tak doradził mi mój wujek. 

Na FB mam prawie wszystkich moich krewnych oprócz mojej mamy, więc dużo rozmawiam z 

moją rodziną. 

 

Komentarz psychologa 

Jirka nie wykazuje żadnych zachowań, które zwiększałyby ryzyko nadużyć, manipulacji, 

wymuszeń lub cyberprzemocy. Więc tutaj jest jasne, że proste równanie „niepełnosprawność 

intelektualna” = „nadużycie i cyberprzemoc” nie zawsze jest prawdziwe. Jirka ma wokół siebie 

ludzi, którym ufa i słucha ich opinii. Dzięki temu używa właściwych narzędzi do obrony przed 

nękającymi wiadomościami lub e-mailami. Najczęstszym sposobem jest zablokowanie 

określonego kontaktu i ustawienia prywatności na Facebooku, aby profil nie był publiczny, ale 

dostępny dla znajomych. 

Jirka: Miałem złe doświadczenia na 

Facebooku. Zdarzyło mi się, że ktoś 

dzwonił i denerwował mnie na FB. 

Napisał mi także wiadomości, które 

sprawiły, że źle się czułem. Wykonał 

fotomontaże ze zdjęć, które zapisałem 

na FB. Na przykład przesłał mi zdjęcie 

przedstawiające mnie, w którym miałem 

głowę psa. Nie podobało mi się to. 

Rozwiązałem to tak, że poprosiłem tę 

osobę, której nie znałem, żeby więcej do 

mnie nie dzwoniła ani nie pisała. Ale 

mnie nie słuchała, więc ją 

zablokowałem. I to pomogło. 

 



45 
 

Komentarz policji 

Jirka jest dorosłym mężczyzną z umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną i nie ma 

żadnych ograniczeń zdolności prawnych. Jest w stanie troszczyć się o siebie i samodzielnie 

decydować o spotkaniach z przyjaciółmi, randkach lub czacie w mediach społecznościowych. 

Ważne jest, aby wiedzieć, że czatowanie i randkowanie w Internecie może być ryzykowne. Nigdy 

nie wiadomo, kto siedzi za komputerem po drugiej stronie. Wiele osób używa fałszywych profili. 

Niektóre wiadomości e-mail mogą być wysyłane w celu prześladowania adresata. W prawie 

czeskim jest to nowe przestępstwo. Opisany wyżej przypadek może, ale nie musi być 

zakwalifikowany jako cyber-przestępstwo. Cyberprzestępczość oznacza długotrwałe i ciągłe 

prześladowania lub inne kontakty na piśmie lub w inny sposób, w tym za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej.  

Cyberprzestępczość może zostać popełniona, na przykład, poprzez długotrwałe lub ciągłe 

wysyłanie wiadomości e-mail, wiadomości SMS lub MMS, wykonywanie powtarzających się 

połączeń telefonicznych, nadużywanie internetowych forów dyskusyjnych itd. Mogą to być 

ujawnienia poufnych lub intymnych treści, w tym audiowizualnych (jak przy użyciu Facebook’a, 

Youtube’a), pobieranie danych osobowych z komputera innej osoby, wysyłanie wiadomości na 

Skype, ICQ, VoIP, QUIP itp. Muszą zostać też spełnione warunki długotrwałości i ciągłości takich 

działań, które nie mogą być okazjonalne. Zgodnie z teorią prawną powtórzenie oznacza więcej 

niż 10 prób kontaktu trwających co najmniej cztery tygodnie. 
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Przypadek 16 Portal randkowy 

 

Wiek 34 lata  

Stopień niepełnosprawności lekka niepełnosprawność intelektualna  

Skąd jest osoba udzielająca wywiadu? (wieś, małe 
miasto, duże miasto, itp. 

duże miasto 

Gdzie ta osoba mieszka? (z rodzicami, we 
własnym mieszkaniu, w DPS, itp.) 

z rodzicami  

Co ta osoba robi w życiu? (pracuje, WTZ, 
przebywa stale w domu itp.) 

pracuje jako ochroniarz  

Gdzie ta osoba korzysta z Internetu? w domu 

Inne ważne informacje 
 

 

Lukáš mieszka z matką. Chciałby żyć we własnym mieszkaniu. Próbował różnych zawodów w 

swoim życiu, teraz pracuje jako ochroniarz. Otrzymuje wsparcie od różnych organizacji. Jego 

rodzice, siostra i szwagier pomagają mu w życiu. Ma wielu przyjaciół, głównie ze stowarzyszenia 

skautowego, kontaktuje się z nimi przez Facebooka. Czasami chodzi z przyjacielem na piwo. W 

przeciwnym razie spędza dużo czasu w pracy. Chciałby znaleźć dziewczynę, z którą mógłby mieć 

długotrwały związek. Ale ma jedno złe doświadczenie, więc jest ostrożny. Mówi, że jak dotąd nie 

udało mu się spotkać nikogo.  

Wywiad z Lukášem  

Gram w gry komputerowe online, na komputerze, Internet pomaga mi znaleźć cenne informacje 

w Google, a także mogę używać go do czytania wiadomości, poczty, a także Facebooka i Skype'a. 

Wolę grać w gry i czatować na portalach randkowych.  

W Internecie mogę znaleźć najlepsze okazje, kiedy zamierzam coś kupić. Mogę również 

porównać ceny w różnych sklepach za pomocą niektórych porównywarek cen. Ostatnim razem, 

gdy chciałem kupić bransoletkę, która kosztuje fortunę, znalazłem ją na stronie porównawczej 

taniej niż w sklepie. Kupiłem ją przez Internet i zapłaciłem kartą. Sprawdzam też co grają, kiedy 

chcę iść do kina. Kupuję bilety na różne koncerty. Ostatni raz poszedłem na japoński festiwal 

folklorystyczny, który odbył się w Pradze, bilety trzeba było kupić przez Internet. Lubię 

rozmawiać i spotykać się. Szukam dziewczyny i związku, nawet na jedną noc.  
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Mam trochę złych doświadczeń. Poznałem dziewczynę na stronie randkowej. Poprosiła o 

pieniądze, aby zadzwonić do mnie na Skype i móc się zobaczyć. Odmówiłem, więc przestała się 

ze mną komunikować. Kwota wahała się od stu koron czeskich (około 3,50 euro) do 200 koron 

czeskich (około 7,5 euro).  

Kiedyś zdarzyło mi się, że poznałem 

dziewczynę online, z którą później zacząłem 

mieszkać. Z biegiem czasu zaczęła mnie 

szantażować, chciała pieniędzy, a potem 

chciała, bym został w domu i stracił pracę. 

Przejmowała pełną kontrolę nade mną, nie 

pozwalając mi żyć wolnym życiem. W końcu 

moi rodzice musieli mi pomóc wyjść z tego 

układu. Z powodu niefortunnego związku 

miałem długi do spłacenia. Mieszkaliśmy 

razem około pół roku. 

Od tego czasu nauczyłem się uważać, teraz uważam, z kim się spotykam. Czasami wolę 

dziewczynę na jedną noc. Muszę za to zapłacić, ale czasami to jest dla mnie lepsze. 

Komentarz psychologa 

Lukáš szuka dziewczyn na spotkanie, nawet na jedną noc. Jeśli chodzi o osoby niepełnosprawne, 

istnieje ogromne pragnienie partnerstwa i poczucia osamotnienia. Możliwości poznania są 

bardziej ograniczone, nawet korzystając z Internetu i sieci społecznościowych. Z powodu 

mniejszych umiejętności społecznych, a zwłaszcza specyficznego doświadczenia Lukášza, 

kobiety łatwiej wyłudzały pieniądze i wykorzystywały poczucie samotności i tęsknoty za 

partnerską relacją. Bez niezbędnego doświadczenia nie był on w stanie rozpoznać 

niebezpieczeństw i nie był w stanie oprzeć się manipulacji kobiet. Opierając się na swoim 

doświadczeniu, nie jest już tak łatwowierny wierny i jest bardziej ostrożny. Trwałym czynnikiem 

ryzyka jest poczucie samotności i niespełnione pragnienie partnerstwa, które może sprawić, że 

Lukáš nadal będzie podatny na nadużycia i manipulacje, nawet jeśli zdaje sobie sprawę, że to 

zachowanie nie jest właściwe. 

Komentarz policjanta 

Lukáš jest dorosłym mężczyzną, który nie ma ograniczeń w zakresie swoich zdolności prawnych, 

ma lekką niepełnosprawność intelektualną i jest w stanie dbać o siebie, więc decydowanie o tym 

z kim, kiedy i gdzie spotka się lub z kim będzie uprawiał seks jest jego własną decyzją. Ważne 

jest, aby wiedział, że korzysta się z Internetu na swoje własne ryzyko, nigdy nie wiemy, bowiem, 

kto znajduje się po drugiej stronie. Wiele osób używa "fałszywych" profili, aby nadużywać 
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prywatności innych. Jeśli chodzi o fakt, że Lukáš wysłał komuś pieniądze, należy opisać, dlaczego, 

z jakiego powodu, czy ktoś go nie oszukał. W tym przypadku nie można dokładnie określić, czy 

zaistniało przestępstwo (wymuszenie).  

Jeśli Lukáš zgadza się na seks z kimś w Internecie i jest to obustronna, dobrowolna decyzja, 

wówczas czyn nie ma znamion przestępstwa. 
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Przypadek 17 Wyłudzenie pieniędzy 

 

Wiek 38 lat 

Stopień niepełnosprawności lekka niepełnosprawność 
intelektualna  

Skąd jest osoba udzielająca wywiadu? (wieś, małe 
miasto, duże miasto, itp. 

małe miasto 

Gdzie ta osoba mieszka? (z rodzicami, we 
własnym mieszkaniu, w DPS, itp.) 

mieszkanie chronione  

Co ta osoba robi w życiu? (pracuje, WTZ, 
przebywa stale w domu itp.) 

pracuje w winnicy i w brygadzie 
budowlanej  

Gdzie ta osoba korzysta z Internetu? w domu 

Inne ważne informacje częściowo ubezwłasnowolniony  

 

Dan mieszkał w zakładzie opieki społecznej od 18 roku życia, a następnie przeniósł się do 

mieszkania chronionego w wieku 31 lat, gdzie mieszka w jednym domu z czterema innymi 

osobami. Ma swój własny pokój; kuchnia jest wspólna z innymi. Dan jest częściowo 

ubezwłasnowolniony w dziedzinie finansów.  

Sezonowo pracuje w winnicy, od czasu do czasu pomaga w pracach budowlanych. W wolnym 

czasie lubi chodzić ze swoimi przyjaciółmi na piwo, lubi kluby disco i odwiedza krewnych. W 

domu słucha muzyki, surfuje w Internecie lub lubi gotować coś dobrego. Dan szuka dziewczyny 

i komunikuje się dużo z różnymi kobietami w Internecie. Pomimo różnych złych doświadczeń, 

niewiele się nauczył. W mieszkaniu chronionym osoby wspierające starają się rozmawiać z nim 

o ryzyku, ale czasami wpada w kłopoty, nawet nie wiedząc jak i dlaczego. 

Wywiad z Danem  

Do czego najczęściej używasz Internetu?  

Do wszystkiego….dziewczyny…. piszę...  

Piszesz… masz na myśli emaile z przyjaciółmi? Czy coś na portalach randkowych?  

No tak, mam konto na Facebooku.  

A na stronach randkowych, aby spotykać nowe osoby? 
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Tak, jestem tam. Ile razy miałam niepowodzenia z dziewczynami? Coś się stało i zablokowało mi 

konto na Facebooku. Nawet Messengera mi zablokowało.  

A wiesz dlaczego?  

Nie wiem.  

A do kogo pisałeś?  

Nawet do kogoś z Azji.  

Z Wietnamką?  

Tak.  

Jak często bywasz w Internecie?  

Prawie codziennie. Czasem nie, jak wtedy, gdy byłem na budowie trzy dni.  

A na Facebooku piszesz tylko do osób, które znasz?  

Dodam czasem jakieś dziewczyny.  

Ktoś się z Tobą skontaktuje i Ty dodajesz tę osobę do znajomych?  

Pewnie napiszę, a jeśli coś będzie chciała, przestanę pisać.  

A co jest dobrego w Internecie - przyjemne lub korzystne dla Ciebie?  

Że piszę z przyjaciółmi, z kolegami ze szkoły. Tylko tak się kontaktuję.  

Czyli głównie komunikujesz się z ludźmi?  

Tak.  

Czy miałeś jakieś niedobre doświadczenia?  

Tak… z dziewczynami. One chciały pieniądze.  

I jak do tego doszło, było to za pośrednictwem Facebooka? Z kimś, kogo wcześniej nie znałeś?  

Nie no, znałem ją. Pisałem z nią. Potem… dałem jej pieniądze, a ona zrobiła ze mnie głupka.  

Masz na myśli, że byliście przyjaciółmi na Facebooku?  

Tak. Pomogłem jej i nic.  

Czy ona chciała pożyczyć pieniądze?  

Tak, wysłałem jej pieniądze, a ona mnie upokorzyła ...  
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I od tego czasu nie zrobiłeś czegoś takiego? Że uwierzyłeś komuś innemu?  

Nie, nigdy więcej. Chciałem jej pomóc i pomogłem.  

I myślisz, że ona Cię okłamała?  

Nie wiem, nie widziałem jej. 

Czy się czegoś nauczyłeś z tej sytuacji?  

Dużo się nauczyłem. Naprawdę, nie wierzę dziewczynom.  

A gdyby ktoś, kogo nie znasz, napisał do Ciebie?  

To bym zapytał czego chce i gdyby chciała pieniędzy, to bym ją zablokował natychmiast.  

A czy wiesz, jak zablokować kogoś albo ustawić konto na prywatne?  

Asystenci mi pomogą.  

 

Uwaga: ponieważ Dan skierował mnie do asystenta, rozmawiałam z nią o jego działaniach i 

wyjaśniła mi, że jego konto zostało zablokowane kilka razy, ponieważ miał pewne 

nieodpowiednie treści w kontaktach z azjatyckimi dziewczynami. Komunikuje się z nimi w sposób 

niedopuszczalny w przypadku sieci społecznościowych. Sam nie rozumiał, dlaczego go 

zablokowali. 

 

Komentarz psychologa 

Wygląda na to, że Dan jest bardzo bezbronny z powodu niespełnionej potrzeby relacji 

partnerskich. Wie, że jest ryzyko, miał złe doświadczenia, ale z powodu tej potrzeby jest 

sfrustrowany i nadal zachowuje się w ryzykowny sposób. Tutaj można pomóc dzięki intensywnej 

profilaktyce. Prawdopodobnie już przez dłuższy czas Dan był narażony na sytuacje wiążące się z 

ryzykiem. Jednocześnie trzeba pracować nad tym, aby zaspokoić potrzebę partnerstwa i 

seksualności, ponieważ dopóki potrzeby te nie zostaną zaspokojone, a nikt z tymi potrzebami 

nie będzie pracował, możliwe, że utrzymają się ryzykowne i nieodpowiednie zachowania. 
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Komentarz policji 

Dan jest dorosłym mężczyzną, który jest częściowo ubezwłasnowolniony w zakresie zarządzania 

finansami, wykonywania czynności prawnych i decydowania o swoim zdrowiu, ale o tym, z kim, 

kiedy i gdzie ma się spotkać oraz z kim będzie uprawiał seks, decyduje on sam. Dan jest w stanie 

zadbać o siebie, ale powinien wiedzieć, że randki w Internecie niosą ze sobą specyficzne ryzyko; 

nigdy nie wiemy, kto kryje się za ekranem komputera, wiele osób używa "fałszywych" profili 

innych osób do nadużyć. Jeśli chodzi o komunikowanie się z kobietami przez Internet, trzeba 

dowiedzieć się, o czym rozmawiali, na co chciały one pieniądze, problem byłby tylko jeśli fakty 

można zakwalifikować jako wymuszenia, patrz opis Lukáša. Konieczne jest poznanie dokładnej 

historii, znajomości i dlaczego prosiły o pieniądze, aby prawidłowo zakwalifikować ten 

przypadek.  

Warto również wspomnieć, że dostawcy sieci społecznościowych mają prawo blokować 

niepoprawne treści, blokując konta, co prawdopodobnie miało miejsce w przypadku Dana. 

Najprawdopodobniej nieodpowiednie treści przez niego publikowane zostały zgłoszone przez 

innych użytkowników. 

 

Komentarze podsumowujące 

Komentarz psychologa 

Prawidłowa profilaktyka może zmniejszyć ryzyko niebezpiecznych zachowań. Ważne jest, aby 

użytkownicy Internetu wiedzieli, jakie są bezpieczne zasady dotyczące komunikacji w Internecie, 

co o sobie mówię, gdzie w realu powinienem spotkać osobę, której nie znam, jakie ryzyko wiąże 

się z pozwoleniem, by ktoś robił mi zdjęcie nago, w jaki sposób mogę zweryfikować, czy można 

zaufać danej osobie.  

Trzeba rozmawiać z ludźmi o ich potrzebach partnerstwa i ich seksualności. Ponieważ dopóki te 

potrzeby nie zostaną spełnione, a nikt nie będzie z tymi osobami pracował nad ich potrzebami, 

możliwe, że utrzymają się ryzykowne i nieodpowiednie zachowania. Posiadanie przyjaciół i osób, 

którym można zaufać, jest bardzo ważne dla osoby z niepełnosprawnością intelektualną. 
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Inclusion Europe 
 

Case study  18 Szantaż po udostępnieniu prywatnych zdjęć 

 
Wiek ?  

Stopień niepełnosprawności lekka niepełnosprawność 

intelektualna 

Skąd jest osoba udzielająca wywiadu? (wieś, małe 
miasto, duże miasto, itp. 

małe miasto 

Gdzie ta osoba mieszka? (z rodzicami, we 
własnym mieszkaniu, w DPS, itp.) 

Sam, we własnym apartamencie, z 

dostępem do asystenta, gdy tego 

sam chce 

Co ta osoba robi w życiu? (pracuje, WTZ, 
przebywa stale w domu itp.) 

pracuje w zakładzie chronionym 

Gdzie ta osoba korzysta z Internetu? w domu  

Inne ważne informacje 
-  

 

François (pseudonim) mieszka we własnym mieszkaniu. Jeśli potrzebuje wparcia, może 

odwiedzić centrum znajdujące się w sąsiedztwie, i skorzystać z usług oferowanych przez 

organizatora mieszkań chronionych w regionie. Francois regularnie korzysta z Internetu. 

Korzysta głównie z Messengera i Facebooka, aby być w kontakcie z rodziną i 

współpracownikami. Regularnie korzysta z Internetu, aby planować swoje wizyty w innych 

miastach. 

Miał kiedyś nieprzyjemne wydarzenie w czasie korzystania z Messengera i Facebooka. Jakaś 

kobieta wysłała mu wiadomość na Messengerze. Wymienili kilka wiadomości, zanim rozmowa 

zaczęła przybierać inny obrót i kobieta ta poprosiła go o przesłanie nagich zdjęć. Zrobił to, choć 

teraz zdaje sobie sprawę, że nie powinien był tak postąpić. Osoba ta zaczęła go szantażować 

żądając dużych sum pieniędzy i grożąc, że upubliczni jego intymne zdjęcia, jeśli jej nie 

podporządkuje. Zagroziła, że udostępni te zdjęcia wszystkim swoim kontaktom na 

Messengerze i Facebooku. Odmówił, a następnie "zablokował" ją, aby uniemożliwić jej 

skontaktowanie się z nim za pośrednictwem Messengera. Osoba ta dalej próbowała 

skontaktować się z nim za pośrednictwem innych internetowych czatów, tworząc różne profile 

na Facebooku, udając inną osobę. Ponieważ jednak odmówił jej pieniędzy, o które prosiła, 

zaczęła upubliczniać w sieciach społecznościowych jego nagie zdjęcia. 

Kilka dni później z jego ciotką, u której przebywał, skontaktowała się jego kuzynka 

i poinformowała ciotkę, że widziała jego nagie zdjęcia na Facebooku. Zdjęcia zostały w końcu 

http://www.spmpcr.cz/
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zauważone przez wielu członków jego rodziny. Osoba, która próbowała szantażować Francois, 

również zażądała znacznej kwoty pieniędzy od ciotki, a także od kilku innych członków jego 

rodziny. Żadne z nich nie zgodziło się dać jej pieniędzy, a niektórzy poinformowali ją, że zgłoszą 

sprawę na policję. 

François bał się złożyć skargę, ponieważ osoba ta groziła mu, że sama oskarży go o rozsyłanie 

nagich zdjęć. Ciotka powiedziała mu, że jeśli osoba ta złoży skargę, zostanie również oskarżona 

o próbę szantażu i wyciągnięcia od niego pieniędzy. Powiedziała mu jednak, że on również 

może zostać oskarżony o udostępnianie nagich zdjęć. 

Przyjaciele i krewni, ci, którzy znają tę historię, a także inni, zauważyli, że François bardzo  

przeżywa tę sytuację. Nie jadł dobrze i miał problemy ze snem z powodu szantażu i wiedząc, 

że jego przyjaciele otrzymali te intymne zdjęcia. Nie przychodził do pracy. Jednak jego 

przyjaciele rozumieli go i wspierali. Poradzono mu, aby porozmawiał o swoim doświadczeniu z 

profesjonalistą i uzyskał wsparcie w celu wyjścia z tego impasu. Zwrócił się o pomoc do 

psychologów z Centrum, a także omówił sytuację ze swoim kuratorem. 

Dziś wciąż używa Internetu, ale wyciągnął wnioski ze swoich doświadczeń i jest teraz bardziej 

ostrożny. 

Komentarz osoby wspierającej 

Od początku korzystania z chronionych usług mieszkaniowych w regionie i współpracy z 

asystentem, François okazał się osobą wrażliwą, wykazując zachowania, które doprowadziły go 

do bycia ofiarą nadużyć: "pożyczał" pieniądze, których mu nikt nie zwracał, podawał nr karty 

bankowej i PIN, odpowiada komercyjnym radcom prawnym... François szuka także bratniej 

duszy, łączy się z portalami randkowymi i portalami społecznościowymi, nie chroniąc się przed 

złośliwymi ludźmi. Otworzył kilka kont Facebooka, z których zawartością wszyscy mogli się 

zapoznać. Odpowiada na każdą prośbę o dodanie do listy znajomych, jeśli chodzi o kobietę, 

ponieważ ma nadzieję na związek. 

Zespół edukacyjny zauważył zmianę zachowania u François: był smutny, zmęczony i nie 

zamierzał już pracować. Członek rodziny skontaktował się z placówką edukacyjną, aby 

poinformować o ujawnieniu intymnego zdjęcia. Nauczyciel wspierający rozmawiał o tej sytuacji 

z François. François wyjaśnił wszystko, poczuł się winny, że nie zdawał sobie sprawy z 

niebezpieczeństwa. Stworzył jednak kolejne konto na Facebooku. Wraz z pedagogiem na próżno 

szukali danych kontaktowych szantażystki, ale ona już usunęła swoje konto. François napisał 

przeprosiny do tych, którzy otrzymali zdjęcie. Jest także objęty stałym wsparciem.. 

Po incydencie z fotografią, François nie chciał narzekać, powiedział tylko, że się wstydzi, a 

zwłaszcza boi się być sam, oskarżony, ponieważ wysłał zdjęcia. Od tego czasu był bardziej 

podejrzliwy wobec kobiet, które poznał w Internecie. Bierze pod uwagę rady i uwagi, których 

udzielają mu członkowie rodziny i profesjonaliści. Wzmocnił także ochronę swojego konta na 

Facebooku. 
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Przypadek 19 Hakowanie konta na Facebooku 

 

Wiek 25 

Stopień niepełnosprawności umiarkowana niepełnosprawność 

intelektualna 

Skąd jest osoba udzielająca wywiadu? 
(wieś, małe miasto, duże miasto, itp. 

małe miasto 

Gdzie ta osoba mieszka? (z rodzicami, we 
własnym mieszkaniu, w DPS, itp.) 

we własnym mieszkaniu chronionym 

Co ta osoba robi w życiu? (pracuje, WTZ, 
przebywa stale w domu itp.) 

pracuje w warsztatcie pracy chronionej 

Gdzie ta osoba korzysta z Internetu? w domu 

Inne ważne informacje 
-  

 

Pierre niewiele korzysta z internetu. Korzysta głównie z Facebooka, aby porozmawiać z 

niektórymi osobami z rodziny, w tym z kuzynem. Jest członkiem grupy self-adwokatów w swojej 

społeczności i wcześniej został wybrany rezydentem reprezentującym strukturę mieszkaniową, 

w której mieszka. 

Pierre miał również problemy z korzystaniem z Internetu. Jego konto zostało zhakowane. 

Uświadomił to sobie, gdy próbował się połączyć. Wiadomość na Facebooku powiedziała mu, że 

ponieważ jego konto zostało zhakowane, nie mógł już uzyskać do niego dostępu. Jego konto 

zostało zhacowane w sumie pięć razy i postanowił za każdym razem utworzyć nowe konto. 

Rozmawiał z ojcem o zjawisku hakowania. Po raz piąty jego ojciec poradził mu, aby nie tworzył 

ponownie nowego konta na Facebooku i nie korzystał już z Facebooka, i to właśnie zrobił. Zgodził 

się ze swoim ojcem. Nie chce już korzystać z Facebooka, a teraz woli komunikować się ze swoją 

rodziną, wysyłając sms-y ze swojego telefonu komórkowego. Wyjaśnia, że nawet gdyby otrzymał 

poradę, jak lepiej zabezpieczyć swój profil na Facebooku i bezpiecznie korzystać z Internetu, 

nadal nie chciałby korzystać z Facebooka. Jego ojciec nie jest użytkownikiem Facebooka. Pierre 

mówi, że jego ojciec miał podobne doświadczenia, ponieważ jego adres e-mail został 

zhakowany. 

Komentarz osoby wspierającej 

Pierre jest 26-letnim dorosłym o umiarkowanej niepełnosprawności intelektualnej i spektrum 

autyzmu. Jest towarzyski i doceniany przez swoich towarzyszy. Stworzył sieć przyjaciół i 

współpracowników. Lubi angażować się w działalność grup i stowarzyszeń, aby aktywnie 
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uczestniczyć, mieć odpowiedzialność, zdobywać uznanie. Pierre inwestuje w to wiele swojego 

czasu. 

Pierre ma pewne trudności w czytaniu i pisaniu, ma telefon komórkowy, którego używa 

regularnie w swoim pokoju, u swoich rodziców, a czasami w miejscu pracy. 

Nie ma pełnej kontroli nad tym narzędziem ani znajomości praw w dziedzinie posługiwania się  

komputerami i internetem, co może sprowadzić problemy na niego i jego rodzinę. 
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Przyapdek 20 Nękanie w cyberprzestrzeni 

 

Wiek 25 

Stopień niepełnosprawności umiarkowana niepełnosprawność 

intelektualna 

Skąd jest osoba udzielająca wywiadu? 
(wieś, małe miasto, duże miasto, itp. 

małe miasto 

Gdzie ta osoba mieszka? (z rodzicami, we 
własnym mieszkaniu, w DPS, itp.) 

w studio ze swoim partnerem, w zespole 

mieszkań chronionych 

Co ta osoba robi w życiu? (pracuje, WTZ, 
przebywa stale w domu itp.) 

pracuje w warsztatcie pracy chronionej 

Gdzie ta osoba korzysta z Internetu? w domu 

Inne ważne informacje 
-  

 

Olivia (pseudonim) mieszka ze swoim partnerem w prywatnym studiu zespole mieszkań 

chronionych. Jest regularnym użytkownikiem Internetu. Korzysta z serwisów 

społecznościowych takich jak Facebook i komunikatorów internetowe, takich jak Messenger, 

a także ze Snapchata i Instagrama. Winternecie także wyszukuje informacje, ogląda filmy na 

YouTube i pobiera muzykę przez Google MP3. Jednak jej głównym zajęciem w internecie jest 

granie w gry on-line. 

Pomimo tak różnorodnego korzystania z Internetu, incydenty, których doświadczyła i których 

nadal doświadcza, miały miejsce za pośrednictwem Messengera. Była nękana przez 

komunikator, a nawet grożono jej śmiercią. Jakiś człowiek poprosił ją o przesłanie jej nagiej 

fotografii, a ona odmówiła. Próbował ją szantażować i czynił inne nieprzyzwoite propozycje. 

Te prośby naprawdę sprawiły, że poczuła się nieswojo. Nie odważyła się o tym porozmawiać z 

innymi, a potem wycofała się w siebie. Czuła się źle z powodu tej sytuacji. 

W końcu zdecydowała się na rozmowę z kierownikiem zespołu mieszkań, który próbował jej 

pomóc i wytłumaczył jej, że należy przestać komunikować się z napastliwą osobą. Następnie 

Olivia zablokowała tę osobę na Facebooku, aby nie mógł się z nią skontaktować. Wcześniej 

zaakceptowała zaproszenie do znajomych, myśląc, że ta osoba jest jej życzliwa. 

Niedawno doświadczyła podobnej sytuacji ponownie. Ktoś znowu ją nękał przez wiadomości i 

połączenia. Osoba ta przyjęła również jej tożsamość na Facebooku i wykorzystała jej osobiste 

zdjęcie do stworzenia nowego profilu na Facebooku. Wysyłała wiadomości do przyjaciół Olivii 

przez ten fałszywy profil, podszywając się pod nią lub udając jednego z członków rodziny Olivii. 

Olivia zablokowała ją, żeby nie mogła się z nią skontaktować przez Facebooka. Niestety, 
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ponieważ ta osoba mieszka w tym samym miejscu co Olivia (w tej samej rezydencji mieszkań 

chronionych), prześladowanie przeniosło się do 

realu. W rezultacie, po rozmowie o tym z osobą 

wspierającą, postanowiła udać się na policję, aby 

złożyć skargę na nękanie. Towarzyszył jej partner. 

Policja odpowiedziała na skargę, a osoba została 

wezwana na policję (w wezwaniu nie było mowy o 

Olivii).  

Olivia mówi, że bała się odwetu, gdy oddała sprawę 

na policję. Długo rozmawiała o tym, co się z nią 

dzieje. Dziś może porozmawiać o tym z jej 

partnerem. Jej towarzysz podzielił się tym, że 

rozmawiali ze sobą dużo i nalegał, dopóki nie 

przekonał jej, by zareagowała i nie pozwoliła 

mężczyźnie dalej jej nękać. 

Olivia mówi, że od tego wydarzenia coraz mniej korzysta z Facebooka. 

 

Komentarz osoby wspierającej 

Olivia jest miłą, ładną osobą, liderem w rezydencji, w której mieszka. Lubi się podobać i chętnie 

pomaga innym. Lubi być on-line na swoim telefonie komórkowym i na portalach 

społecznościowych. Ponieważ narzędzia cyfrowe stają się bardziej intuicyjne, są łatwo 

dostępne dla osób z łagodną lub umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną. Dlatego 

osoby z niepełnosprawnościami i bez nich radzą sobie z narzędziami IT podobnie. 

Jednak środki ochrony danych osobowych nie są w wystarczającym stopniu znane 

użytkownikom cyfrowym. Dematerializacja dodatkowo naraża osoby niepełnosprawne 

intelektualnie na ryzyko, ponieważ nie wizualizują emocji swoich rozmówców i nie zawsze 

wiedzą, jak zastopować wirtualną znajomość. 

Ponadto, profesjonaliści, którzy wspierają takie osoby, niekoniecznie mają wiedzę na temat 

tych nowych środków komunikacji i niekoniecznie mają dostęp do tej sfery intymności, w której 

mieszkańcy wchodzą w interakcje. Do użytkowników z niepełnosprawnością intelektualną 

należy podchodzić życzliwie i pokazywać im sposoby dobrego wykorzystania tych narzędzi 

cyfrowych, a nie zakazywać, ponieważ świat wirtualny może być również sposobem na 

uniknięcie izolacji; ale konieczne staje się zapobieganie ryzyku cyberprzestępczości. 

W rezydencji szukaliśmy kompetentnych specjalistów, aby wyjaśnić mieszkańcom, jak mogą 

się chronić, ale także, w jaki sposób ci sami mieszkańcy mogą czasem zostać autorami 

przestępstw; jak w przypadku tej osoby, która pozwalała sobie na wykorzystanie tożsamości 

Olivia mówi, że bała się odwetu, gdy 

oddała sprawę na policję. Długo 

rozmawiała o tym, co się z nią dzieje. 

Dziś może porozmawiać o tym z jej 

partnerem. Jej towarzysz podzielił się 

tym, że rozmawiali ze sobą dużo i 

nalegał, dopóki nie przekonał jej, by 

zareagowała i nie pozwoliła mężczyźnie 

dalej jej nękać. 
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Olivii, nie zdając sobie sprawy z tego, jak bardzo ją prześladuje i nie wyobrażając sobie, że 

można ją pozywać za to. 

Olivia ograniczyła listę swoich przyjaciół, zamknęła konta na Facebooku. Uwolniła się od 

uzależnienia od ekranów i woli bardziej realne relacje. 

 


