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Úvod
Publikace „Ochrana proti internetové kriminalitě páchané na dospělých lidech
s mentálním postižením. Případové studie“ byla vytvořena na základě výstupů O1
v projektu Be.Safe – vzdělávací podpora pro lidi s mentálním postižením trpících
internetovou kriminalitou a násilím, financovaným z programu Erasmus+.
Kdokoliv může být vystaven násilí na internetu, což se stává politováníhodnou součástí
každodenního života. Nicméně, díky tomu, že víme, že lidé s postižením se stávají
oběťmi násilí s větší pravděpodobností, a to zejména lidé s mentálním postižením,
kteří jsou v rámci této skupiny více zranitelní, je lehké dojít k závěru, že lidé
s mentálním postižením jsou mnohem více náchylní k internetovému násilí než
jakékoliv jiné skupiny lidí.
Partneři projektu shromáždili případové studie, které ukazují příklady situací, ve
kterých lidé s mentálním postižením mohou být nebo byli oběťmi internetové
kriminality. Sesbírané studie jsou obohaceny o komentáře psychologů a zástupců
policie.
Tyto studie mají učitelům, školitelům a terapeutům přinést vědomosti, jak se vyhnout
nebezpečí na internetu a pokud se něco stalo, jak rozpoznat, že člověk s mentálním
postižením byl vystaven násilí a jak ho podpořit a pomoct mu.
.
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Polská asociace podporující lidí s mentálním
postižením (PSONI)

Případová studie 1 ZVEŘEJŇOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ
Věk
Stupeň mentálního postižení

Slečna A: 37
Pán B: 33
Slečna A: středně těžké
Pán B: středně těžké

Odkud pocházejí (vesnice, male město, Slečna A: Varšava
velké město atd.)
Pán B: Otwock
Jak žijí (s rodiči, ve vlastním bydlení, v Slečna A: s maminkou
chráněném bydlení atd.)
Pán B: s maminkou
Jakým způsobem žijí (pracují, jsou jen Slečna A: od roku 1995 navštěvuje stacionář
doma, navštěvují pravidelně stacionáře Pán B: navštěvuje stacionář
atd.)?
Kde používají internet?

Slečna A: pouze, když je ve stacionáři
Pán B: na telefonu

Další důležité informace

Hrdinové toho příběhu jsou slečna A. a pan B, oba mají mentální postižení a navštěvují stacionář.
Oba dva rádi používají dotykové telefony a dělají si fotky.
Pan B. udělal fotky slečny A.
Slečna A.: Pamatuju si, jak si mě vyfotil i když jsem mu řekla, že si to nepřeju. On si, ale je stejně
nechal ve svém telefonu.
Pro jste nechtěla, aby je měl ve svém telefonu? Jaké to byly fotky?
Slečna A: Protože takové se nezvěřejňují, protože za můžu dostat i pokutu (Slečna A si nechala
udělat fotky, kde je vidět její hlava, zvednutá blůzka a podprsenka). On mi vyhrožoval, že je
zveřejní na internetu. Víš co, naučila jsem se, že už nikdy nic takového neudělám.
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Názor psychologa
Situace, kterou slečna A. popisuje, se netýká pouze zveřejnění takových fotek, ale také
vyhrožování. Z toho, co říká slečna A. se dá předpokládat, že nakonec se její fotografie její prsou
v podprsence na internet nedostala. Přesto ale dostatečně posloužily jejímu známému pro to,
aby ji mohl s fotkami vyhrožovat. Slečna A. ale věděla, že on na takové chování nemá právo. Když
o této situaci slečna A. vypráví, zdůrazňuje, že by už nikdy s focením takových fotek nesouhlasila.
Je důležité vysvětlit lidem s mentálním postižením, co všechno obnáší to, když si něco vyfotí
nebo když sami sebe nechávají fotografovat. Situace, která se stala slečně A. může být dobrý
ilustrativní příklad toho, co vše se může v takovém případě stát. Lidé s mentálním postižením,
kteří používají telefony s fotoaparátem, by měli být informováni o tom, že je důležité mít souhlas
s focením od osoby, kterou fotí.

Názor policisty
Výše zmíněný příklad by mohl být nahlášený i na Policii. Nahlásit by to mohla jak oběť, tak i
osoby, které o situaci věděly. Policista může informovat osobu, která podezření z trestného činu
nahlásí o možnostech jak bude daná situace probíhat.
.
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Případová studie 2 Nevyžádaný hovor přes Skype

Věk
Stupeň mentálního postižení

Paní X: 33
Pan Y: 35
Paní X: středně těžké
Pán Y: středně těžké

Odkud pocházejí (vesnice, male město, Ms X: Varšava
velké město atd.)
Mr Y: Varšava
Jak žijí (s rodiči, ve vlastním bydlení, v Ms X: se sestrou a rodiči
chráněném bydlení atd.)
Mr Y: s maminkou
Jakým způsobem žijí (pracují, jsou jen Ms X: navštěvuje denní stacionář
doma, navštěvují pravidelně stacionáře Mr Y: navštěvuje denní stacionář
atd.)?
Kde používají internet?

Ms X: na telefonu, na vlastní počítači doma
Mr Y: na telefonu

Další důležité informace

Paní X a pan Y se seznámili v tréninkovém bydlení, kde žili ještě s dalšími klienty.
Paní X: Na Skypu se mi začaly dít divné věci. ON mi pořád psal, pořád něco chtěl, je to těžké o
tom mluvit, ale pamatuju si to. ON byl velmi otravný, najednou mi zavolal a začal mluvit ošklivě.
Moje máma zavolala na policii, policie mi pak zavolala a já jim všechno pověděla. Potom s ním
policjati mluvili. Tak jsem se rozčílila, že jsem si ho zablokovala, protože dělal věci, které se mi
nelíbili. Neuměla jsem si ho úplně zablokovat, tak jsem poprosila o pomoc. Od té doby nevolám
já jemu ani on mě.

Názor psychologa

Paní X popisuje situaci, ve které se kontakt mezi dvěma lidmi přesunul do online prostředí. Online kontakt, pokud se obě strany dohodnou, může pomáhat lidem s mentálním postižením
rozšířit a udržovat sociální kontakty. Lidé s mentálním postižením často mají omezenou mobilitu
(potíže s popojížděním po městě, potíže s učením se na nových cestách) nebo s navazováním a
udržováním nových přítelství.
Nicméně, v případě paní X., se nová známost stala velmi nepříjemným zážitkem. Situace ukazuje,
že ji pan Y kontaktoval příliš často a začal ji urážet ve chvíli, kdy nereagovala, jak on chtěl. Paní X
6

v této situaci informovala člena rodiny, který se rozhodl hlásit případ policii. Je třeba věnovat
pozornost autonomii rozhodování paní X a schopnosti získat potřebné informace. Paní X věděla,
že Skype má funkci blokovat nežádoucí kamarády a požádala o pomoc od osoby, která ji
podporuje. Poté, co obdržela potřebné informace, zablokovala paní Y a tím přerušila její
nežádoucí kontakt.

Názor policie
Ve výše popsaném případě rodiče správně zasáhli tím, že nahlásili případ na policii. Jiní lidé
kolem paní X, kteří věděli o tomto případu, mohli také podat zprávu v souladu se zákonem
stanovenou povinností informovat orgány činné v trestním řízení o spáchání trestného činu
stíhaného ex officio. Pokaždé, když policisté zjistí podezření ze spáchání trestného činu,
provedou právní a trestní posouzení z hlediska toho, zda chování pachatele splňuje rysy
trestného činu uvedeného v trestním zákonu. Dále informují o tom, zda je za osoba za trestný
čin stíhána z moci úřední nebo na žádost oběti.
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Případová studie 3
Neúspěšné setkání s cizím člověkem přes online seznamku

Věk

30

Stupeň mentálního postižení

Středně těžké

Odkud pocházejí (vesnice, male město, Varšava
velké město atd.)
Jak žijí (s rodiči, ve vlastním bydlení, v S rodinou
chráněném bydlení atd.)
Jakým způsobem žijí (pracují, jsou jen
doma, navštěvují pravidelně stacionáře
atd.)?

V současnosti navštěvuje denní stacionář.

Kde používají internet?

Na telefonu, na počítači

Další důležité informace

Paní K je aktivní uživatel internetu. Mimo jiné má motorické problémy.
Paní K: Mám Facebookový profil a nakupuju online. Například si kupuju boty. Mám taky profil na
seznamce a mám tam hezkou fotku. Jednoho dne jsem potkala někoho na seznamce. Domluvili
jsme si schůzku a šla jsem na rande. Ale celé to bylo velmi nepříjemné.
Co se stalo?
Paní K: Nechci o tom moc mluvit.
Jak ses cítila?
Paní K: Bylo mi to líto a byla jsem moc
vystrašená.
Máš pořád profil na internetové seznamce?
Paní K: Ne, jenom na Facebooku. Ale i tady
můžu někoho potkat. Jsou tu speciální
skupiny.
Naučila ses něco na téhle situaci?
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Paní K: Ano, naučila jsem se, že je dobré se setkat v centru města, když toho člověka neznám.

Názor psychologa
Popsaná situace, navzdory skutečnosti, že máme velmi málo informací, ukazuje, že lidé s
mentálním postižením mohou používat a využívají seznamovací portály. Setkání s mužem, se
kterým se seznámím přes internet, bylo pro paní K. velmi nepříjemným zážitkem. Nechce o něm
mluvit, víme jen, že se teď ž bojí a pro jistotu si zrušila svůj profil na seznamce. Paní K. si zachovala
základní princip bezpečnosti při setkáních s lidmi, se kterými se poznáme přes internet, což
spočívá v setkání se na veřejném místě. Navíc stojí za to říct někomu blízkému, že jedete na
schůzku a kde a kdy se bude konat. Blízcí lidí s mentálním postižením by jim měly umět
poskytnout takové informace, aby zabránily nebezpečným situacím.

Policeman’s comment
V tomto případě je velmi obtížné určit, zda je policejní zásah nezbytný, protože paní podává
velmi málo informací. Popsaný případ mohl být hlášen na nejbližší policejní stanici. Pokaždé,
když policisté zjistí podezření ze spáchání trestného činu, provedou právní a trestní posouzení z
hlediska toho, zda chování pachatele splňuje rysy trestného činu uvedeného v trestním zákonu.
Dále informují o tom, zda je za osoba za trestný čin stíhána z moci úřední nebo na žádost oběti.

9

Případové studie 4,5,6 Problém soukromí na internetu

Věk
Stupeň mentálního postižení

24
Downův syndrom

Odkud pocházejí (vesnice, male město, Velké město
velké město atd.)
Jak žijí (s rodiči, ve vlastním bydlení, v
chráněném bydlení atd.)

S rodiči

Jakým způsobem žijí (pracují, jsou jen Navštěvuje denní stacionář
doma, navštěvují pravidelně stacionáře
atd.)?
Kde používají internet?

Doma a ve stacionáři

Další důležité informace

Pan A. je velmi aktivní na sociálních sítích.

D: Chci se na začátku zeptat, co používáte na internetu? Co Vás na internetu baví dělat?
A: Používám internet k vyhledání informací. Mimo jiné o slavných osobnostech a fotbalisty.
D: Které portály používáte?
A: Hlavně dva. Facebook a Instagram.
D: Co děláte ještě, když jste online?
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A: Poslouchám písničky a koukám na filmy. Hlavně na romantické komedie
D: Chápu. Takže internet používáte pro vyhledávání informací, sledování filmů a poslech hudby.
Co jiného? Přemýšlejte o tom, jak jej používáte každý den?
A: Vložil jsem fotbalové informace na Facebook. Zaměřuji se hlavně na postavu Roberta
Lewandowského. Na Instagram jsem dal fotky míst, kam chodím, a dělám to pro sebe.
D: Co nepříjemného se Vám stalo na internetu?
A: Začínalo to situací, ve které mi na mé fanouškovské stránce na Facebooku (D: stránka se
věnovala aktivitě jednoho amatérského herce A.) napsal nějaký muž. Použil falešné údaje a
jednal jako zástupce agentury pro herce. Navrhl mi, abych se podílel na propagaci slavného
potravinářského produktu, kterého se také zúčastnil Bartosz Kurek z volejbalového týmu Polska.
Založil jsem fanouškovskou stránku sám sobě jako herci potom, co jsem hrál v divadelním
představení pro osoby se zdravotním postižením. Dal jsem tam svoje skutečné mobilní číslo, které
bylo později použito. Vím, že takové informace nemám zveřejňovat. Přidal jsem je tam ale proto,
aby mi mohl zavolat zmíněný muž z fiktivní reklamní agentury.
D: Řekněte mi, co jste dělal v téhle situaci? Pomohl Vám to někdo vyřešit?
A: Bratr mi pomohl. Přihlásil jsem se k mému účtu. Sleduje do určité míry obsah, který publikuji
na internetu. Moji rodiče nevěděli o tom co dělám na sociálních sítích. Dozvěděli se jen o
problémech, které vznikly. Muž z fiktivní herecké agentury věděl, že jsem zdravotně postižená
osoba.
D: Ten muž z falešné reklamní agentury Vám vyhrožoval nebo se Vám posmíval?
A: Posmíval se mi. Bratr ho varoval, že když nepřestane, vše oznámí na policii a pozdějí I vše na
policii oznámil.
D: Jak to skončilo? Byl jste na soudním jednání?
A: Ne.
D: Chápu. Bylo to proto, že jste nesvéprávný?
A: Ano.
D: Byl tam někdo, kdo Vás zastupoval?
A: Ano.
D: Takže nevíte, jak tento případ skončil, ale víte, že váš bratr to oznámil policii?
A: Ano.
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D: Co Vás naučila tato situace?
A: Načila mě, že byste neměli zveřejňovat vaše osobní informace

Názor psychologa
Pokud člověk s mentálním postižením není při používání internetu ponechán "sám", existuje
šance, že asistentům nebo členům rodiny lidé s postižením řeknou o událostech, které mohou
být potenciálně nebezpečné. Nemáme podrobné informace o tom, jak pan A informoval svého
bratra o reklamním podvodu ani o tom, jak se dozvěděl, že údaje, které daná osoba dává, jsou
fiktivní. Stálo by za to vědět, jestli to byl pan sám, který cítil, že situace je podezřelá, nebo bratr
poté, co mluvil s panem X, dospěl k závěru, že stojí za to ověřit totožnost této osoby?
V této situaci lze vidět ještě jednu zajímavost - často lidé, kteří jsou blízcí lidem s mentálním
postižením, jako například sourozenci, sami využívají internet. Jak říká pan A - rodiče nevěděli o
jeho činnosti na internetu. Lze předpokládat, že rodiče nepoužívají internet nebo ho používají v
omezeném rozsahu. Tato situace ukazuje, jak důležité je vzdělávat nejen lidi s mentálním
postižením, ale také lidi kolem nich. Bratr pana A. se rozhodl informovat policii. Pan A nemá
informace o tom, jak se šetření nebo soud uskutečnil a zdůvodňuje to tím, že je nesvéprávný. V
podobných případech je důležité, aby se osoba se zdravotním postižením podílela na
rozhodování o informování policie a měla přístup k informacím o výsledku řízení. Stojí za to, aby
pan A zjistil, jak tento případ skončil. Díky účasti na rozhodovacím procesu o informování policie
a informacím o tom, jak případ skončil, by měl pan A příležitost aktivně se podílet na svém životě
a pracovat tak s fenoménem naučené bezmocnosti. Lidé s mentálním postižením často prožívají
naučenou bezmocnost. Mají pocit, že nemají vliv na to, co se děje v jejich životě.

Názor policie
V popsaném případě rodina správně zasáhla tím, že nahlásila případ policii. Jiní lidé z prostředí,
kteří věděli o tomto případu, mohli o tomto případu také podat zprávu v souladu se zákonem
stanovenou povinností informovat orgány činné v trestním řízení o spáchání trestného činu
stíhaného ex officio.

Případová studie 5
D: Chtěla bych ukončit první příběh a přejít na videa z YouTube. V komentářích k těmto videím
také došlo k nepříjemné situaci? Chtěl byste mi o tom povědět?
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A: Když jsem nahrála videa z mých hlasových nahrávek s mou skupinou, objevila se na YouTube
vlna hrozeb a nepříznivých komentářů. Táta viděl tyhle komentář a zavolal mému bratrovi. Řekl,
že můj kanál na Youtube musí být smazán. Bratr a švagrová teď vědí, co přesně zveřejňuji.

Názor psychologa
Situace je prezentován poněkud lakonicky, bylo by žádoucí získat další informace, včetně
obsahu ohrožení a nepříznivých připomínek a jak se cítil pan M, když je četl. Nevíme, jaká byla
reakce pana A na tyto komentáře. Cítil se zraněný nebo byl naštvaný, že ho někdo chtěl vyděsit
a urazit ho? Nezapomeňte, že ne každý urážlivý komentář způsobí, že osoba s mentálním
postižením pocítí, že byla zraněna. Proto stojí za to zeptat se na pocity člověka s mentálním
postižením. I díky tomu ho ujistíme, že jeho pocity jsou důležité a v budoucnosti se k nám může
chovat jako k lidem, na které se může obrátit, když se objeví problém. Nicméně bez ohledu na
emoční reakce je třeba podniknout kroky k odstranění komentářů, zablokování jejich autorů
apod. V tomto případě, i když neznáme přesný obsah komentářů, lze předpokládat, že pan A
zažil nenávistný útok proti jeho osobě. Není známo, zda se komentáře týkaly zdravotního
postižení lidí, kteří se objevili ve videu. V takových situacích je kromě jednání zaměřených na
odstranění komentářů a zablokování osob, kteří je píší, důležité mluvit s osobou, které se
komentáře bezprostředně týkají.
Ještě jedna reflexe, někdy příbuzní lidí s mentálním postižením vedou účty na FB, YouTube,
Instagram společně s lidmi s mentálním postižením na internetu (samozřejmě, pokud s tím
souhlasí). Tímto způsobem můžou vidět, co dělají lidé s postižením na internetu a v případě
nepříjemných komentářů můžou být schopni efektivně a především rychle reagovat. Pan A. se
zmínil, že po této situaci bratr a švagrová vědí, co dává na internet. Pokud se to děje se
souhlasem pana A, může to být účinný způsob, jak sledovat jeho činnost na internetu a
předcházet nebezpečným situacím. Je však třeba si uvědomit, že je to právě osoba s mentálním
postižením, které by se měla rozhodnout, co chce zveřejnit na svém na webu. Prostředí by
mělo podporovat, poskytovat informace a podporovat nezávislost.

Případová studie 6
D: A další problém?
A: Film jsem natočil pomocí mobilního telefonu z obrazovky televizoru. Byl odstraněn z kanálu,
protože porušoval autorská práva.
D: Víte, jaké autorské právo je? Věděli jste, že porušujete zákon?
A: Nevěděl jsem. Pravidla jsem neznal.
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D: Chcete se dozvědět o autorských právech tak, aby nedošlo k porušení, ke kterým došlo?
A: Samozřejmě ano.
D: Chápu, že chcete natočit nějaké filmy. Cítil byste se bezpečněji, kdybyste měl informace o
tom, co můžete zveřejnit a co už ne?
A: Chtěl bych vědět, co zveřejnit na internetu.
D: Bojíte se teď víc po těchto zkušenostech? Jste opatrnější?
A: Řádová sestra mi vysvětlila, že bych měl být v sociálních sítích víc opatrný.
D: Co byste poradil lidem, kteří mají také problém s takovými situacemi na internetu? Co by měli
tito lidé podle vašeho názoru udělat na prvním místě?
A: Mám vzkaz hlavně pro děti a lidi s postižením. Buďte opatrní moji drazí. Aby problémy na
internet nemusela řešit policie ani soud je někdy lepší nechat rodinu, aby hlídala to co děláte na
internetu.

Názor psychologa.

Situace porušování autorských práv popsaná panem A ukazuje, že by chtěl být vědomým
uživatelem internetu a touží získat nové informace o tom, jak ho bezpečně a legálně používat.
Na otázku, zda výše uvedené situace (případy 4 a 5) změnily jeho chování, pan A naznačuje, že
má nyní více informací o pravidlech, která pomáhají udržovat bezpečnost. Pan A si uvědomuje
skutečnost, že pro bezpečné používání internetu potřebuje přístup k informacím, ale také
souhlasí s tím, že jeho rodina monitoruje jeho online aktivitu.

Shrnující komentáře
Názor psychologa
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Stejně jako v případě jiných forem násilí nebo zneužívání by lidé blízcí lidem s mentálním
postižením měli věnovat pozornost změnám chování člověka s mentálním postižením, který
používá internet. Měli bychom si
uvědomit, že tato změna chování
Blízcí lidem s mentálním postižením
nemusí být v souladu s naší představou
měli věnovat pozornost změnám
o tom, jak se chová člověk, který prožívá
chování člověka s mentálním
násilí (smutek, ticho, pláč). Zkušenost
zneužívání může také způsobit hněv,
postižením, který používá internet.
agresi, změny chuti k jídlu, potíže se
Vzdělávání hraje klíčovou roli v
spánkem, nadměrné vzrušení. Proto
prevenci kyberšikany.
nemůžeme podceňovat žádné změny v
chování dané osoby. Pokud víme, že
Člověk s mentální postižením by
osoba s mentálním postižením je
měla znát základní zásady
uživatelem internetu, stojí za to s ní
bezpečného chování na internetu,
mluvit, zajímat se o to, jak internet
měla by také vědět, co lze udělat a na
využívá. Díky našemu zájmu zvyšujeme
pravděpodobnost, že pokud se něco
koho se může obrátit, pokud se cítí
nepříjemného
stane,
člověk
s
ohrožený.
postižením nám o tom řekne. Stojí za to
mluvit o tom, jaké nebezpečí může být
na internetu (včetně podpisu nežádoucí
smlouvy). Doporučuje se absolvovat kurzy bezpečného online chování pro osoby se zdravotním
postižením i pro podporující osoby. Je důležité, aby si internetový uživatel s mentálním
postižením zvolil důvěryhodného člověka z okolí, na kterého se může obrátit, pokud má
problémy nebo se cítí špatně při používání internetu. Dokonce, i když důvěryhodná osoba nemá
rozsáhlé technické znalosti o bezpečnosti internetu, může nejprve emocionálně podporovat
osobu s mentálním postižením a pomáhat jí najít odbornou pomoc nebo rozhodnout o nahlášení
případu policii. Vzdělávání hraje klíčovou roli v prevenci kyberšikany. Osoba s mentálním
postižením by měla znát základní zásady bezpečného chování na internetu, měla by také vědět,
co lze udělat a na koho se může obrátit, pokud se cítí ohrožena a / nebo zraněna při používání
internetu. Z informací uvedených v popsaných případech většina lidí se zdravotním postižením
uvedla, že se obávají zopakování nepříjemné situace, která se jim už stala na internetu.

Komentář policie
S odkazem na hlášené události, jejichž popisy byly získány během výzkumu, bychom rádi řekli,
že situace popsané výše bohužel obsahují příliš málo informací, které by umožnily přesné legální
a trestné posouzení prezentovaných událostí. Aby bylo možné určit, že konkrétní chování je
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trestným činem, musí obsahovat všechny prvky vyžadované zákonem pro daný druh trestného
činu. Za zmínku stojí, že trestní řízení v Polsku ukládá povinnost veřejně informovat orgány činné
v trestním řízení o spáchání trestného činu stíhaného ex officio.
Je-li poškozenou osobou zcela nebo zčásti nezletilou nebo nezpůsobilo osobou, její právo, včetně
práva na podání žádosti, vykonává statutární zástupce nebo osoba, pod kterou oběť zůstává v
péči (§ 51 odst. 2 kp.k.).
V souhrnu je třeba zdůraznit, že vždy, když nastane trestný čin, je velmi důležité ohlásit tuto
záležitost Policii, která přijme vhodná opatření nezbytná k posouzení situace .
Doba reakce na událost je zvláště důležitá. Oznámení by mělo být předloženo policejnímu
neprodleně po zjištění podezření ze spáchání trestného činu. Pokud to není možné, nebo pokud
osoba přesně neví, kdy byl trestný čin spáchán, měli bychom tuto skutečnost, co nejdříve hlásit
nejbližšímu policejnímu oddělení, který jej potom předá příslušné jednotce. Existuje také
možnost poskytovat informace v jiné formě, například telefonicky nebo emailem, také
anonymně, ale ústní oznámení, přijaté a zapsané policistou ve formě protokolu, se jeví jako
nejvhodnější. Umožňuje hlasatelům klást otázky a získávat komplexní odpovědi, často vyvracející
pochybnosti o dalším postupu činností vykonávaných policií.
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Regionální centrum pro lidi s mentálním
postižením Poraka Nasa

Případová studie 7 Získání peněz pod falešnou záminkou

Věk
Stupeň postižení

25 let
Mozková obrna

Odkud je (vesnice, malé město, velké
město atd.)

Kumanovo

Kde žije (s rodiči, ve vlastním bytě,
v chráněném bydlení atd.)

S jeho rodiči

Co dělá (pracuje, je doma, pracuje
v chráněné dílně atd.)?

Je zaměstnaný ve veřejno-právní instituci

Kde používá internet?

V práci/ doma

Další důležité informace

Moje iniciály jsou A.A. a je mi 25 let. Narodil jsem se mozkovou obrnou a nemám mentální
postižení. Vystudoval jsem ekonomickou fakultu ve Skopje a v současné době pracuji. Žiji spolu
s rodiči a sestrou. Internet využívám spíš doma, než v práci. Stejně jako všichni ostatní, používám
aktivně jak internet, tak i sociální sítě. Vzhledem ke svému fyzickému postižení nemohu být tak
aktivní a vídat se s přáteli a příbuznými tak často, jak bych si přál. V kontaktu jsem s nimi právě
díky internetu.
Jak všichni víme, internet je využíván lidmi z celého světa. Stále více lidí ho využívá ke komunikaci
s ostatními lidmi, ať už jsou to lidé blízcí nebo úplně neznámí. Ačkoliv nemohu chodit ven tak
často, jak bych chtěl, s oblibou sleduji nové události a zprávy, zajímá mě sport a sportovní
aktivity, rád si povídám o práci a s kolegy si vyměňuji různé dokumenty, apod. Internet je pro
mě místo, kde najdu informace o tom, co se děje u nás i ve světě.
Jsem velký fanoušek rockové hudby, rád vyhledám rockové koncerty nebo koncerty mých dvou
oblíbených skupin Iron Maiden a Pink Floyd. Existuje mnoho užitečných a zajímavých informací,
které mi pomáhají v mém každodenním životě. Ačkoli používání internetu a sociálních sítí má
mnoho výhod, existují také lidé, kteří mohou někoho zneužít nebo se pokusit prostřednictvím
internetu někoho vydírat.
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Chtěl bych se s vámi podělit o jednu svoji nepříjemnou zkušenost, která se stala poměrně
nedávno. Jednoho dne jsem na Facebooku našel žádost o přátelství od jednoho chlápka. Podíval
jsem se na jeho profil a zjistil, že máme společné přátele. Jeden z jeho přátel byl můj dobrý přítel.
Tak jsem si ho přidal do seznamu svých přátel na FB a začal si s ním povídat. Dozvěděl jsem se,
že ještě s dalšími lidmi zakládá fotbalový tým a chtějí se přihlásit do nadcházejícího turnaje. Také
dodal, že potřebují fotbalový míč a také příspěvek ve výši zhruba 16 Eur (přibližně 400 Kč) na
každého hráče za přihlášení do
turnaje. Poté mi poslat nějaký
formulář a napsal organizátorovi
turnaje, aby potvrdil jeho žádost.
Domluvili jsme se, že se potkáme
na místním hřišti, kde se měl
turnaj konat. Přišel jsem tam
přesně, potkali jsme se i
s ostatními hráči z týmu, a
potom jsme šli vyplnit žádost o
účasti na turnaji. Když jsem
vyplňoval formulář, všiml jsem si,
že je odlišný od formuláře, který
mi poslat přes FB. Cena za účast
týmu 8 hráčů, z nichž tři hráči jsou náhradníci, byla celkem 28 Eur (přibližně 700 Kč). Dalším
rozdílem bylo to, že na formuláři, který jsem dostal, bylo oficiální razítko organizace, který turnaj
pořádala a podpis odpovědné osoby. Lehko jsem si spočítal, že mými 16 Eury (400 Kč), které
jsem týmu věnoval, jsem pokryl 60% nákladů a dalším 7 mi členům týmu zbývalo uhradit jen 40%
nákladů. Také jsem jim věnoval fotbalový míč, který hráči používali během tréninku mezi dvěma
zápasy. Nejvíc mě mrzelo, že mi nedali příležitost si zahrát ani na jednom z 8 plánovaných zápasů,
ačkoliv jsme měli velmi dobré skóre, a to pravděpodobně kvůli mému fyzickému postižení. Cítil
jsme se podvedený a osamělý, protože jsem chtěl být součástí fotbalového týmu, socializovat se
a pomáhat jim tak, jak jen mohu vyhrát zápas. Cítil jsem, že tento zážitek ovlivnil moji důvěru
v potkávání se s dalšími lidmi. Mám strach při povídání si na internetu a sociálních sítích s jinými
lidmi.

Názor psychologa
Pečlivým čtením popsaného příběhu a analýzou obsahu této studie, kterou bychom mohli nazvat
„Přetvářka za účelem získání peněz“, si můžeme všimnout, že internet byl využit k vytvoření
prvního kontaktu a přátelství, které bylo později zneužito. Facebook slouží jako prostředek
prvního kontaktu. V tomto případě nejde ovšem o klasický typ kybernetické šikany
(cyberbulling), který definuje Nancy Willardová, M.S., J.D…..Obsah události je propletený a
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zahrnuje jak on-line komunikaci tak potkání se tváří v tvář s osobou, která se stala přítelem A.A.
na Facebooku.
Jedná se zde o diskriminaci na základě zdravotního stavu a tělesného postižení. Očekávání A.A.
bylo nenaplněno, tzn. že nebyl přizván k aktivnímu hraní na zápase, ačkoliv na něj daroval
peníze, stejně jako každý další člen týmu. Osoba se právem cítí podvedená, osamělá a
odmítnutá. Tato zkušenost je pro pana A.A. rozhodně nepříjemná a má za následek snížené
sebevědomí, které se projeví v komunikaci s ostatními lidmi, bez ohledu na to, zda se s nimi
potká osobně nebo online.
V případové studii není uvedeno, co dělal pán A.A. dále. Dobrou strategií, jak se vyrovnat s tímto
problémem, je sdílet ji s rodiči nebo opatrovníky a s blízkými přáteli. Facebook umožňuje
blokovat určité kontakty. Další možností je obrátit se na tým odborníků a pracovat na obnovení
důvěry v komunikaci s jinými lidmi.
I

Názor policie
V tomto prvním případě, který jste předložili, který bychom mohli nazvat „Získání peněz pod
záminkou“, je potřeba se potkat s A.A. a zjistit více podrobností, než které jsou uvedeny
v příběhu. Jen tak bychom mohli určit, zda existuje důvodné podezření ze spáchání trestného
činu „podvod“, pro který by bylo možno zahájit trestní stíhání.

Případová studie 8 Kyberšikana

Věk
Stupeň postižení

41 let
Středně těžké

Odkud je (vesnice, malé město, velké
město atd.)

Kumanovo

Kde žije (s rodiči, ve vlastním bytě,
v chráněném bydlení atd.)

Se svými rodiči

19

Co dělá (pracuje, je doma, pracuje
v chráněné dílně atd.)?

Navštěvuje denní stacionář

Kde používá internet?

Ona internet nepoužívá, její matka ano

Další důležité informace

E.T. je 41 letá paní se středně těžkým mentálním postižením. Po mnoho let žila v ústavu, kde se
naučila postarat se sama o sebe. Domů za rodiči jezdila jen zřídka. Vše se změnilo v roce 2000,
kdy v Makedonii začal proces deinstitucionalizace. Její rodiče se rozhodli, že se jejich dcera
nastěhuje zpátky domů.
Přes den začala chodit do denního centra pro lidi s mentálním postižením v místě bydliště a
zbytek času tráví doma s rodinou. E.T. neumí číst ani psát a neumí používat ani internet.. Matka
paní E. T. ale na rozdíl od své dcery internet používá, má vlastní FB profil, kde často píše své
názory, postoje a podněty k tématu života lidí s postižením v Makedonii. Na Facebooku dále sdílí
také soukromé fotografie své rodiny, komunikuje s ostatními rodiči a pedagogy denního centra,
kam dochází její dcera.
Na jedné z fotografií, kterou matka sdílela na Facebooku , byla vyfocena i její dcera. Tuto fotku
dále sdílela neznámá osoba a zveřejnila ji v otevřené Facebookové skupině s mnoha členy. V této
skupině se členové vysmívají a komentují fotografie s různým obsahem. Dokonce administrátor
skupiny přidal urážlivé komentáře a instrukce ke sdílení fotografie, na které je E.T. Za poměrně
krátkou dobu fotka nasbírala mnoho urážlivých komentářů a byla sdílena mnoha lidmi na
sociálních sítích. Matka se o tom, že fotka její dcery byla zneužita, dozvěděla od přátel a
příbuzných, kteří ji na sociální síti viděli. Matka, která se stala obětí kyberšikany říká, že měla
pocit, jako by čelila silnému, ale neviditelnému útočníkovi. Byla rozzlobená, vystrašená, cítila se
bezmocná, a jako kdyby byla ve svém domě obklíčená. Nevěděla, jak se bránit, i když je
počítačově gramotná.
Říká: “Cítím rozpaky a stydím se, že jsme byli podvedeni a stali se oběťmi kyberšikany, je mi líto,
že jsme neudělali více pro to, abychom se bránili. Ale když o tom více přemýšlím, nejsme to my,
kdo by se měl cítit vinen, ale pachatel, který je zodpovědný za to, že jsme šikanováni. Asi bychom
se neměli stydět my.“
Matka dále uvádí, že ve chvíli, kdy zažívala výsměch na internetu, cítila se nejen bezmocná, ale
také frustrovaná. Nevěděla, komu nebo kam by mohla incident nahlásit. Nakonec byl tento
incident zaznamenán na sociální síti skupiny, která fotku sdílela a fotografie byla odstraněna.
Matka sděluje, že lidé si stále pamatují, co se stalo, a mluví o tom, co se děje její dceři. Rodina
čelí stigmatizaci a stereotypům v malém městě, kde žijí, jen proto, že mají dítě s postižením.
Prožitá událost rodinu přiměla, aby se vypořádali se stejným problémem, jen tentokrát
prostřednictvím sociální sítě.
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Rodiče bohužel čelili velmi negativním emocím, které nemohli nikde vyjádřit. Nikdo se za ně
nepostavil a nepomohl jim najít pachatele. V současné době matka stále využívá internet a
sociální sítě, jen vzácně zveřejňuje fotky své rodiny, zejména pokud jde o dceru s postižením.
Rodiče jsou velmi opatrní při zveřejňování informací týkajících se jejich dcery. Rodiče ale dále
používají internet jako nástroj k vyhledávání informací, vyjádření názorů na určitá témata, ke
komunikaci s přáteli, příbuznými a pedagogy z denního centra. Často navštěvují FB stránku
organizace, aby mohli sledovat její činnost a viděli, co dělá jejich dcera. Bohužel se obávají, že se
situace může opakovat a neexistuje žádný mechanismus, který by tomuto mohl zabránit.

Názor psychologa

Každý z nás se může stát obětí kyberšikany.
Z analýzy případové studie o „kyberšikaně“ je patrné, že se osoba E.T. a její rodina setkala
s kyberšikanou na sociální síti Facebook. Tento druh kyberšikany se nazývá Outing a Trickery.
Outing a Trickery zahrnuje publikování tajných či
nepříjemných informací nebo publikování něčích
fotografií. V tomto případě se kyberšikana
Maminka říká: Cítím se v
projevila zveřejněním komentářů s narážkami a
rozpacích a stydím se, že jsme
výsměchem týkající se zveřejněné fotografie.
se stali oběťmi kyberšikany, a
Nemáme žádné konkrétní informace o tom, čeho
obviňovali jsme se z toho, že se
se komentář k fotografii týká (ať už jde o
nemůžeme
chránit.
Ale
připomínky k etnickému původu, pohlaví, věku,
poslední co si myslím je, že
zdravotnímu postižení nebo dalších aspektů osoby
bychom byli vinni - jen ten
na publikované fotografii). Hlavním aspektem
pachatel je zodpovědný za to,
zastrašování je, že má velký emocionální a
že se toto šikanování odehrává,
psychologický dopad. Matka popisuje typické
a my nemusíme cítit rozpaky
pocity, které zažívají osoby, které mají zkušenost
s kyberšikanou: hněv, strach, hanba, frustrace,
nebo se stydět.
pocit bezmocnosti při ochraně sebe a své rodiny
před zastrašováním nebo špatným zacházením.V
této případové studii je nedostatek informací, ze
kterých bychom se dozvěděli, jak nepříjemná
zkušenost to byla pro paní E.T. Mohlo by to být vyjádření hanby, izolace, smutku, poruchy spánku
či stravovacích návyků, změn nálady nebo změn každodenních činností, které jí dělají radost.
V tomto případě by se mohl problém řešit tak, že se situace nahlásí správci sociální sítě a matka
by mohla sdílet svoji zkušenost s ostatními lidmi. Další možnou strategií řešení problému je
informovat zaměstnance denního centra, které dcera navštěvuje a požádat o právní poradenství
/pomoc s řešením případu a jeho označením jako „zneužití osobních údajů“.
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Názor policie

V tomto druhém případu „kyperšikany“ souvisejícím se zveřejněním fotky na profilu FB, mohla
být osoba, která fotografii zveřejnila informována o ochraně osobních informací a zabránit tak
zneužití fotografie ostatními osobami se zlými úmysly. Nicméně když už se to stalo, měl být
incident nahlášen na policii, která by provedla kontrolu obsahu a pošty pachatele, aby zjistila,
zda byly zneužity osobní údaje nebo fotografie. Na základě získaným údajů by vyhodnotila, zda
je možné podezírat osobu pro podezření z trestné činnosti nebo se jedná o přestupek.

Případová studie 9 Falešný Facebookový profil

Věk
Stupeň postižení

43 let
Kombinované

Odkud je (vesnice, malé město, velké
město atd.)

Skopje - hlavní město Makedonie

Kde žije (s rodiči, ve vlastním bytě,
v chráněném bydlení atd.)

S její otcem a maminkou

Co dělá (pracuje, je doma, pracuje
v chráněné dílně atd.)?

Navštěvuje skupinu sebeobhájců SOLEM

Kde používá internet?

Ve stacionáři nebo doma

Další důležité informace

Jmenuji se E.C. a mám kombinované postižení (mozkovou obrnu, hydrocefalus a mentální
postižení). Dokončil jsem střední školu na speciální škole. Žiji ve Skopje se svým otcem, matka
zemřela. Nejsem zaměstnaný, ale každý den chodím do tvořivých dílen organizace SOLEM, kde
navrhujeme a vytváříme různé výrobky. Používám internet, hlavně Facebook, Viber a YouTube.
Facebook a Viber využívám nejčastěji, abych byl v kontaktu se svojí sestrou, která nežije
v Makedonii. Na Facebooku mám mnoho přátel, ale ne všechny znám osobně. Vůbec jsem
nevěděl, jak chránit svoje data a fotografie na FB. Ukázali mě to učitelé a asistenti v Solem. Stala
se mi nepříjemná věc, protože jsem netušil, že někdo může použít mé zveřejněné fotografie.
Jednoho dne se mě moje kamarádka zeptala, proč když mám nový profil na FB, stále používám
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ten starý? Řekl jsem jí, že nemám žádný nový profil, používám stále ten stejný. Řekla mi, že jí
před pár dny přišla ode mě žádost o přátelství a ona ji přijala. Byl jsem z toho zmatený.
Profilová fotografie na „novém“ FB profilu byla stejná jako moje, i moje jméno a příjmení bylo
stejné. Jediný rozdíl byl, že na tomto "novém" profilu FB byla na konci mého příjmení značka
hvězdičky. Okamžitě jsem oznámil všem mým přátelům, že někdo vytvořil falešný Facebook
profil s mojí identickou fotografií, jménem a příjmením a varoval jsem je, aby nepřijímali žádost
o přátelství, protože to nejsem já. Bál jsem se a nevěděl jsem přesně, co mám dělat, a tak jsem
se rozhodl vypnout úplně můj aktuální profil a měsíce jsem nepoužíval Facebook. Když jsem
přišel do společnosti SOLEM, řekl jsem jim, co se stalo a také důvod, proč už nepoužívám
Facebook. Informovali mě o tom, jak je možné chránit své fotky a data tak, aby mě nikdo neviděl,
kromě mě samotného. Tehdy jsem se rozhodl vytvořit si nový profil a asistenti z organizace
SOLEM mi pomohli a ukázali mi, jak být na FB více v bezpečí. Nyní můžu také pomoci někomu
dalšími chránit vlastní fotografie a data na FB. Asistenti mi také řekli, že jsem mohl případ
nahlásit agentuře pro ochranu údajů. To jsem ale v té době, kdy se mě to stalo, nevěděl.
Nyní používám svůj Facebookový profil znovu, ale všechna má data jsou chráněna a na mé
fotografie se mohou dívat jen mnou schválení přátelé na FB.
Obvykle využívám internet, když jsem doma, zřídka i v SOLEMu, takže mohu zůstat v kontaktu
se svými přáteli, rodinou a sledovat, co se děje na Facebooku. Ale teď pokaždé, když chci
zveřejnit fotku sebe nebo někoho z mých přátel, nebo chci něco sdílet se svými Facebookovými
přátele, dávám si pozor na to, jak to udělám a přemýšlím nad tím, co chci zveřejnit. V každém
případě, vždycky si ověřuji, že to, co zveřejňuji, je určeno jen mým přátelům. A vždycky
připomínám ostatním, aby udělali totéž. Nechtěl bych, aby se někdo cítil manipulován nebo
smutný, jako já.

Názor psychologa

Kyberšikana je zastrašování, které se děje při používání digitálních zařízení, jako jsou mobilní
telefony, přenosné počítače, tablety a podobně. Kyberšikana se může projevit prostřednictvím
textových zpráv, aplikací nebo publikování v sociálních médiích, fórech nebo hrách, kterých se
lidé mohou pasivně nebo aktivně zúčastnit nebo sdílet jejich obsahy. Rozvojem nových
technologií a internetu se stalo, že škola už není jediným místem, kde může dojít k zastrašování
/ špatnému zacházení, což se děje i on-line.
Analýzou obsahu případové studie "Fake FB Profile" lze zjistit, že osoba E.C. prožívá zastrašování
na sociální síti "Facebook", jde o určitý typ kyberšikany, která se nazývá zosobnění
(impersonation). Jde o předstírání identity - pachatel předstírá, že je někdo jiný, tj. přihlašuje se
k něčímu účtu, profilu a odesílá obsah zpráv tak, aby tím člověka poškodil a ohrozil tak jeho
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přátelství s jinými lidmi. Nejedná se o přímou formu násilí (například strkání, kopání, urážky a
ohrožování), ale jde o nepřímou formu násilí (zastrašování, manipulování, předstírání), kde je
agresor anonymní a může snadno skrýt svou identitu.
Osoba E.C. závěrem uvádí, že se cítí podvedená, vyrušená a zmatená. Může cítit strach. Zmatek
a pocit strachu mohou být umocněny skutečností, že osoba E.C neví co se stalo a cítí se
překvapená. E.C. nezná možné druhy násilí, které se mohou objevit on-line. První reakcí na
kyberšikanu a zastrašování je zavření FB účtu.
E.C. po tomto zážitku zvolil aktivnější přístup k řešení –tj. E. C. svěří svůj problém příslušným
asistentům (ze Solena), kteří ho informují o bezpečnějším používání internetu. První reakce
k ukončení FB profilu byla vyhodnocena jako unáhlená a E. C se rozhodne aktivně sdílet své
zkušenosti s ostatními lidmi, aby se ostatní mohli poučit z tohoto nepříjemného zážitku - zneužití
profilu na FB.
Dalším řešením problému je informování týmu FB, o tom, že účet je ohrožen a zneužit. Lze to
provést pomocí přihlašovací stránky FB, určené pro tyto případy: „Můj účet je ohrožen“. S právní
pomocí může být požadováno ověření uživatele tak, aby případ mohl být hlášen jako zneužití
osobních údajů.

Názor policie

Ve třetím případě "Falešný Facebookový profil" se E.C. snaží najít pomoc, aby ochránil své údaje
a informace zveřejněné na sociální síti. Když už se taková věc E.C. stala, je dobré, že E.C. později
sdílel svou zkušenost s přáteli s vědomím toho, aby se něco podobného nestalo někomu
dalšímu. V každém případě je nutné jakékoli podezření hlásit policii, která dodatečně ověří a
zkontroluje, zda existuje více informací než ty, které jsou popsány v uvedené případové studii.
Jaká data byla použita a pro jaké účely je používá druhá osoba, zda záměr zneužití dat vytváří
nějakou výhodu pro danou osobu nebo pro jinou osobu nebo je cílem způsobit škodu někomu
jinému.

Shrnující komentář
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Názor psychologa











Vytvořit skutečnou empirickou studii s cílem zjistit, skrze které médium (internetové
stránky nebo sociální sítě) jsou lidé s mentálním postižením nejčastěji vystaveni kyberšikaně
nebo zastrašování; jak a jakým způsobem využívají internet, jaký přístroj používají:
přenosný počítač, tablet nebo mobilní telefon;
Na základě zjištění této studie navrhnout příslušné změny v legislativě s cílem chránit lidi s
mentálním (nebo jiným) postižením před kyberšikanou;
Vyškolit odborníky (psychology, sociální pracovníky, pedagogy apod.), kteří budou umět
pomoci, když se na ně obrátí lidé s mentálním postižením s podezřením na kyberšikanu
Otevřít učebnu, kde mohou bezpečně využívat internet jak lidé s mentálním postižením, tak
rodiče a opatrovníci. Nebo vytvořit účinný postup, který zapojí rodiče a učitele do řešení
kyberšikany na školách;
Uspořádat workshopy s cílem rozvíjení sociálních dovedností a navazování mezilidských
vztahů, tak aby se zabránilo závislosti na technologiích a internetu a snížila se tím možnost
setkání se se šikanou;
Vytvoření programu proti šikaně a kyberšikaně;
Poskytnutí právní pomoci při řešení kyberšikany a zastrašování na internetu.

Názor policie

Pokud jde o vaši žádost o pohovor a diskusi nad případy, které byly ohlášeny občany, kteří chtěli
zůstat anonymní, ve vztahu k událostem, které se nenahlásili policii, ale souvisejí s
"internetovým podvodem a zneužíváním". SIR (SVR) Kumanovo, vytváří preventivní opatření a
informuje o potřebné ochraně před zneužitím na internetu, rozpoznáním kyberšikany a
internetových podvodů a zneužití týkající se internetových podvodů, ale také k odhalování a
postihu pachatelů online zneužívání.
Oddělení Prevence, které prostřednictvím projektových aktivit a vzdělávání, informuje všechny
občany o lidských právech, monitoruje jejich porušování, pomáhá občanům, chrání je, a to se
týká také zneužití online.
Cílovou skupinou při prevenci jsou zejména mladí a mladiství studenti ZŠ a střední školy, včetně
mladých lidí s mentálním postižením, kteří se vzdělávají v běžných třídách vzdělávacích institucí.
Kromě toho se každoročně organizují setkání s občany, učiteli a rodiči na školách a to zejména
v posledních několika letech, kdy dochází k rozšíření komunikace přes sociální sítě. Při těchto
setkáních upozorňujeme na možné případy zneužití údajů, informujeme o ochraně údajů, a o
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tom, že je potřeba každé podezření ze zneužití hlásit na polici bez ohledu na to, zda došlo
k přestupku či zločinu. Cílem je upozornit občany na to, že je potřeba hlásit podezření včas na
polici a řídit se konkrétními opatřeními a postupy. Na těchto akcích jsou přítomni jak lidé
s mentálním postižením, tak jejich rodiče.
Při každé nahlášené události se okamžitě provádí kontrola, v případě stížnosti existuje řádné
ústní opatření, písemné varování nebo je-li zjištěno, že došlo k přestupku, je vydána zpráva o
spáchání přestupku a žádost o zahájení řízení o přestupku je předložena k soudu.
V případě podezření z trestného činu v souladu s Trestním zákoníkem je PPP (OJO) informován
o další práci a objasní se, o jaký trestný čin se jedná. Policista dále přijímá opatření, shromažďuje
důkazy a předkládá je soudnímu prokurátorovi. Pak jsou podle trestního zákona vyčísleny trestní
poplatky s odůvodněním na podezření ze spáchání trestného činu.
Zejména v případě trestných činů souvisejících s "internetovým podvodem a zneužíváním"
existuje divize OCK - počítačový trestný čin, která provádí opatření výhradně pro činy spáchané
prostřednictvím počítačového nebo elektronického systému.
Pokud jde o lidi s mentálním postižením, máme zkušenost, že s ohledem na své postižení
nepoznají zneužívání, nevědí, co a kde mají ohlásit a mají potíže mluvit o události.
Zneužitá osoba by měla okamžitě nahlásit událost, hned jakmile se dozví, že se něco děje,
pomáhá nám to účinněji přijímat opatření a shromažďovat důkazy.
Vzhledem k tomu, že občané, včetně lidí s mentálním postižením, často nevědí, kde a jak
podezření nahlásit, nebo se obávají, že nebudou vyslechnuti, nenahlásí tyto události okamžitě
nebo je nehlásí vůbec. Je potřeba, aby věděli, že mohou hlásit případ zneužití i později než v den,
kdy k němu došlo nebo kdy si ho všimli.
Tento komentář se týká také uvedených anonymních případů, které jste nám ukázali, ale nebyly
hlášeny policii. Zneužívání na internetu se může také týkat nenávistí vůči určité cílové skupině,
v takovém případě policie nabízí leták „Informování o obětech trestných činů z nenávisti“, kde
jsou informace o tom, jak identifikovat zločin z nenávisti, jak o něm podat zprávu a vyhledání
právní pomoci, cílem je také zvýšení povědomí veřejnosti o prevenci zločinu z nenávisti týkající
se určité skupiny lidí.
Práce s lidmi s mentálním postižením vyžaduje zvláštní přístup a pozornost. U trestných činů
týkajících se lidí s mentálním postižením, v závislosti na zločinu a míře zdravotního postižení, je
zapojen vyškolený pracovník nebo inspektor kriminality mladistvých (s odpovídajícím školením).
Spolupracujeme také s dalšími státními institucemi, které pomáhají informovat a chránit tuto
cílovou skupinu, spolupracujeme a diskutujeme s nevládními organizacemi, které se zabývají
problematikou lidí s mentálním postižením.
Policisté jsou vyškoleni, mají profesionální přístup, respektující lidská práva bez předsudků, bez
diskriminace a jakékoli formy neúcty vůči občanům, včetně osob s mentálním postižením a jejich
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rodinám. Policie má také pracovní skupinu v oddělení prevence, která se zabývá rozpoznáním a
ochranou před zneužíváním internetu, vytváří postupy a předkládá příslušné podání k Úřadu
státního zástupce (OJO).
Je třeba zajistit zvláštní ochranu osobám s mentálním postižením, vytvářet praktické školení
s využitím komunikačních nástrojů a praktických příkladů a praktických cvičení pro tuto skupinu
lidí.
Jsme otevřeni další spolupráci za účelem lepší ochrany, informovanosti a bezpečnosti osob s
mentálním postižením.
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Politechnická univerzita Santarém

Případová studie 10 Zablokovaný Facebook

Věk
Stupeň postižení

16 let
Lehké mentální postižení a selektivní
mutismus

Odkud je (vesnice, malé město, velké město
atd.)

Santarém – střed města

Kde žije (s rodiči, ve vlastním bytě,
v chráněném bydlení atd.)

Hostitelská instituce pro dívky
Lar das raparigas

Co dělá (pracuje, je doma, pracuje
v chráněné dílně atd.)?

Navštěvuje profesionální kuchařský kurz

Kde používá internet?
Další důležité informace

V instituci / doma a ve škole

Inês je 16letá dívka s lehkým mentálním postižením, se selektivním mutismem a žijící v ústavní
péči. Dokončila druhý cyklus základního vzdělání jako studentka se speciálními vzdělávacími
potřebami a nyní navštěvuje profesionální kurz. Obstojně rozumí čteným a psaným informacím,
ale má výrazné potíže s mluvením. Běžně používá internet pro přístup k sociálním sítím. Jenou
se pokusila připojit ke svému účtu na Facebooku a nešlo to, protože účet byl zablokován. Někdo
ukradl její heslo a Inês se nemohla ke svému účtu dostat. Poprosila kolegu, aby její účet
odblokoval. Po této události své chování na internetu nezměnila, ale snaží se být více obezřetná
a neakceptuje žádosti o přátelství od cizích lidí.

Názor psychologa
Z psychologického hlediska, individuální dopad počítačové kriminality bude záležet na souboru
faktorů, jmenovitě na klinické historii jedince a na kvalitě jeho sociální podpory. V případě
člověka s mentálním postižením, kognitivní schopnosti umožňující chápat a přiměřeně soudit
nebo zvládat a řešit problémy samozřejmě představují významné překážky. Navíc výzkumy
ukázaly, že lidé s mentálním postižením jsou více náchylní k rozvoji duševních poruch, což jsou
případy dvojité diagnózy. V závislosti na duševním stavu oběti, internetový zločin může spustit
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změnu v psychickém stavu jedince. Například ve formě různých symptomů fyziologické úzkosti,
neklidu, strachů a obsesí, nejistoty, přílišného zaujetí a duševní poruchy.
Vzhledem k intelektuálním a adaptačním charakteristikám jedinců s mentálním postižením, je
pro jejich bezpečnost a emocionální rovnováhu zásadní vedení a dohled při přístupu na internet.
Pokud jedinec není schopen samostatně reagovat v různých životních situacích, nebude schopen
zůstat v bezpečí na sociálních sítích. Proto by v těchto případech mělo být omezeno zobrazování
určitého obsahu, stejně tak jako přístup dalších lidí k osobnímu účtu. Pokud je očividně ovlivněna
psychologická pohoda, narušující normální fungování jedince v běžném životě v určitých
kontextech a v mezilidských vztazích, měla by být vždy zvážena potřeba specializované
intervence.
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Případová studie 11 Krádež identity

Věk
Stupeň postižení

19 let
Lehké mentální postižení a emoční nestabilita

Odkud je (vesnice, malé město, velké
město atd.)

Santarém – střed města

Kde žije (s rodiči, ve vlastním bytě,
v chráněném bydlení atd.)

S matka, otecem, mladším bratrem

Co dělá (pracuje, je doma, pracuje
v chráněné dílně atd.)?

Navštěvuje profesionální kuchařský kurz

Kde používá internet?

Doma a ve škole

Další důležité informace
Carlos je 19letý mladík s lehkým mentálním postižením, emočně nestabilní a s přiměřenou
funkčností. Ukončil dvouletý cyklus základního vzdělání jako student se speciálními vzdělávacími
potřebami a nyní navštěvuje profesionální kurz. Má přiměřenou schopnost číst a verbálně se
vyjadřovat, ale má značné potíže s psaním. Běžně používá internetové sociální sítě ke kontaktu
s rodinou, sdílí fotky aut a nákladních aut s nápisy a využívá YouTube, kde poslouchá hudbu.
Jednou se přihlásil na Facebook a zjistil, že fotografie a příspěvky, které na jeho účtu jsou,
nepřidával on. Někdo ukradl jeho heslo a narušil jeho soukromí. Carlose to trápilo, ale nepokusil
se situaci řešit a ani nikoho nepožádal o pomoc. Nadále dělal vše tak jako dříve. Po tomto
incidentu nezměnil své chování na internetu, ale považuje za důležité kontrolovat historii
vyhledávače.
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Případová studie 12 Obtěžování

Věk
Stupeň postižení

17 let
Lehké mentální postižení a emoční nestabilita

Odkud je (vesnice, malé město, velké
město atd.)

Santarém – střed města

Kde žije (s rodiči, ve vlastním bytě,
v chráněném bytě atd.)

S babičkou

Co dělá (pracuje, je doma, pracuje
v chráněné dílně atd.)?

Navštěvuje profesionální kuchařský kurz

Kde používá internet?

Doma a ve škole

Další důležité informace

Veronica je 17letá dívka s lehkým mentálním postižením a emoční nestabilitou. Dokončila
dvouletý cyklus základního vzdělávání se zvláštními vzdělávacími potřebami a nyní se účastní
profesionálního kuchařského kurzu. Zvládá číst, psát i mluvit. Běžně používá internet k přístupu
na Facebook, e-mail (Hotmail) a YouTube, kde poslouchá hudbu. Na Facebooku jí starší osoby
začali psát osobní otázky. Veronicu to obtěžovalo a bála se, že jí mohou ublížit. Vyřešila situaci
tím, že zablokovala tyto osoby a pokračovala v běžné činnosti. Myslí si, že není správné, že
někteří lidé chtějí ublížit mladým lidem.

Názor psychologa

Případy 2 a 3
Důsledky jakéhokoliv zneužití nebo trestného činu vždy negativně ovlivní oběť (fyzicky či
psychicky). Je jasné, že se to liší jedinec od jedince, typem zneužívání a v případě limitů
rozeznávacích schopností také záleží na stupni závažnosti a schopnosti jedince interpretovat
realitu nebo předvídat důsledky vlastního jednání.
Variant je ohromné množství – pocity ohrožení, schopnost řešit i jednoduché problémy,
schopnost identifikovat a rozpoznat (či nerozpoznat), jestli jedinec byl zneužit, jak ho to ovlivnilo,
jestli ho to zranilo nebo naopak způsobilo potěšení.
Z každodenních zkušeností z práce s lidmi s lehkým/středně těžkým mentálním postižením,
informace, povědomí a prevence rizikových, či dokonce nebezpečných situací, není vždy
dostačující, pokud se něco skutečně stalo.
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Kvůli této zranitelnosti je důležité, aby třetí strany pracovaly na prevenci, pomáhaly a
podporovaly a pokud je to potřeba, tak navrhovaly a zajistily potrestání těch, kteří někoho
zneužili či chtěli zneužít. Přestože je pro mladé lidi s postižením dosahování samostatnosti a
plného užívání práv důležité, v některých případech je pravidelný a systematický dohled
nezbytný.
Oběť si ne vždy uvědomuje vážnost situace či důsledky diskriminace, a proto je důležité, aby
těmto situacím pečující přikládali jinou váhu, než jim přikládá oběť.

Případová studie 13 Pokus o zneužití

Věk
Stupeň postižení

17 let
Lehké mentální postižení

Odkud je (vesnice, malé město, velké
město atd.)

Santarém – střed města

Kde žije (s rodiči, ve vlastním bytě,
v chráněném bytě atd.)

Hostitelská instituce pro chlapce
Lar dos rapazes

Co dělá (pracuje, je doma, pracuje
v chráněné dílně atd.)?

Navštěvuje školu a je praktikant v kavárně

Kde používá internet?

V instituci / doma a ve škole

Další důležité informace

Diego je 17letý mladík se středně těžkým mentálním postižením a žije v ústavu. Studuje povinné
vzdělávání jako student se zvláštními vzdělávacími potřebami, má přiměřené ústní vyjadřování,
umí číst a psát krátké věty. Běžně používá internet k poslechu hudby a používá Facebook.
Na Facebooku se začal bavit s neznámým člověkem, který se ho vyptával na osobní otázky a
dohodli si setkání v nákupním centru. Diego dostal strach a na setkání nešel.
Vyřešil situaci sám a nadále používá internet stejným způsobem jako dřív. Jen je opatrný a
nemluví s cizími lidmi.

Názor psychologa
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Kyberšikana je forma agrese, která je často zákeřnější než tradiční šikana. Experimenty
zaměřené na diskriminaci a agresi ukazují, že oběti se často cítí zranitelné a stydí se. Obecně jsou
pocity prožívané oběťmi kybešikany smutek, vztek, někdy touha po pomstě, strach, ponížení,
touha utéct, nejistota. Mladí lidé jsou zmateni a ztraceni, bezmocní, nechtějí nikoho vidět a
preferují být sami. Je přítomen pocit nespravedlnosti a někdy zděšení a zoufalství. V některých
případech, když se mladí lidé nemohou s agresí vypořádat, jsou příomny i pocity lhostejnosti. Je
pro ně těžké se soustředit na školu, necítí se dobře a mají problémy s usínáním. Tyto epizody
často způsobují poruchy spánku.

Kyberšikana je forma agrese, která je často zákeřnější než tradiční šikana.
Experimenty zaměřené na diskriminaci a agresi ukazují, že oběti se často cítí
zranitelné a stydí se. Obecně jsou pocity prožívané oběťmi kybešikany
smutek, vztek, někdy touha po pomstě, strach, ponížení, touha utéct,
nejistota.
.
Fear StStrach a hrozba z odvety obětem a jejich rodinám často brání v trestním stíhání, což dále
ospravedlňuje proaktivní a preventivní péči dospělých, rodičů, učitelů a dalších pracovníků ve
školách.
V tomto kontextu a vzhledem k závažnosti a frekvenci s jakou se tyto situace objevují, je nutné
se na ně důsledně zaměřit, ale nepřeceňovat je. Ne vše je šikana, která podporuje nejistotu a
strach. Ani je nesmíme podceňovat, protože můžeme zanedbat rizika a utrpení. Proto musí být
zváženy dva klíčové momenty: prevence a zasáhnutí. Jedná se například o psychologickou
podporu a podpůrná složka, kterou může být způsob pomoci při předcházení nepříjemných
situací v budoucnu.
Výběr ze souboru osvědčených postupů, které jsou známé při prevenci kyberšikany:
- Používejte přezdívky nebo několik přezdívek, v závislosti na počtu používaných sociálních sítí
(nepoužívejte celé jméno);
- Neposkytujte osobní údaje (adresa, telefonní číslo, datum narození, škola, třída, rozvrh);
- Používejte různá hesla podle používaných sítí a e-maillu;
- Vybírejte profilové fotografie, které nejsou moc osobní nebo Vás dle nich nelze identifikovat
(kdokoliv může fotografii zkopírovat a použít);
- Neposkytujte detailní informace o každodenním rodinném životě;
- Respektujte soukromí ostatních, tj. neposkytujte informace o ostatních;
- Omezte počet osob, které mají k účtu přístup a pečlivě vybírejte, kdo bude přidán jako přítel;
Buďte na pozoru, když se s Vámi chce setkat virtuální přítel (pravděpodobně zná přibližnou
lokalitu, kde žijete nebo ji chce vědět), nechoďte na takové setkání sami, informujte rodiče nebo
pečovatele a mluvte s nimi o tom. Pokud se rozhodnete na setkání jít, jděte v doprovodu přítele
nebo člověka, kterému důvěřujete.

Názor policie GNR (National Republican Guard)
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Republikánská národní garda (Portugalsky: Guarda Nacional Republicana) nebo-li GNR je
národní četnictvo v Portugalsku. Členové GNR jsou vojenský personál, podléhají vojenskému
právu a organizaci, na rozdíl od agentů civilní Policie pro veřejnou bezpečnost (PSP).
Rozhovory – velitel Cerveira, policista Miguêns a četník Sequeira, 16. března 2018. Součástí týmu
je i policista Horácio.
Otázky:
1 – Když se podíváte na případ, co se mohlo udělat jinak, aby se zločin nestal?
2 – Poté, co už se incident udál, jaká je Vaše rada ohledně ochrany oběti (peníze, majetek) a
žaloby na pachatele?

Závěry:
Tito činitelé jsou součástí SPC – Sekce prevence kriminality a komunitní bezpečnosti. Pracují v
periferiích Santarému: Cartaxo, Almeirim, Rio Maior a Chamusca.
Díky programu Bezpečná škola jsou stále více v kontaktu se školami a veřejností, ale situace,
kterým čelí, jsou většinou fyzické násilí a nemají zkušenosti s případy online zločinu.

Pokud pracují s oběťmi zločinů v této populaci, největším problémem je komunikace. S
usnadněním tohoto procesu jim obvykle pomáhá Centrum pro výzkum a podporu zvláštních
obětí, které pomáhá v rozhovorech a pokud je to nutné tak v soudních řízeních.
Aby se mladí lidé vyhnuli kriminalitě, musí znát nebezpečí, kterým jsou vystaveni na internetu.
Nejlepším způsob jak s nebezpečím seznamovat je skrz aktivity zvyšující povědomí o nebezpečí,
ve kterých zmínění činitelé již spolupracovali s některými školami.
V případech, kde se stane něco podobného jako v případových studiích, rada zní, aby podali
oznámení na policii a fakta budou prošetřena. S těmito mladými lidmi a s tímto typem zločinu je
zacházeno stejně jako s jakoukoliv jinou obětí nebo zločinem a případ může jít i k soudu, pokud
to je požadováno.
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Centrum pro výzkum a podporu zvláštních obětí má za cíl podporovat oběti a provádět
vyšetřování trestných činů související s ženami a dětmi. Pořádá podpůrné akce, které jsou pro
každý případ považovány za nezbytné a mohou být uskutečněny.

Více informací o tomto centru:
https://www.facebook.com/GNRViseu/posts/345748165465819

Jejich oblast zájmu v programu GNR http://www.gnr.pt/ProgEsp_main.aspx je součástí
Podpůrného programu pro lidi s postižením, jejož cíle jsou:
1. Prevence situací zanedbávání, zneužívání, násilí a týrání osob s postižením;
2. Podpora spolupráce četníků a místních partnerů v oblasti šíření povědomí o postižení,
rehabilitaci, mobilitě a bezpečnosti;
3. Zvyšování uvědomnělosti v komunitě obecně a ve vzdělávací komunitě k respektování práv
rovnosti a nediskriminace lidí s postižením, které se snaží změnit chování společnosti
založené na předsudcích a zajistit, aby lidé s postižením mohli využívat svých práv;
4. Přispívat ke zlepšení péče a postoupení osob s postižením četníkům;
5. Zajistit, aby členové GNR získali specifické komunikační a informační nástroje přístupné
lidem s postižením pro kvalifikovanou a inkluzivní akci.
Více informací k programu:
http://www.gnr.pt/progApoioDeficientes.aspx

Kontakty:
Mobil 961192327 or 961192328
Email ct.str.dstr@gnr.pt

Komentář policie PSP (Public Security Police)
Rozhovory – policista Afonso z programu Bezpečná škola, 13. března 2018, součástí týmu je I
policista Chaves a Ferreira
Otázky:
1 – Když se podíváte na případ, co se mohlo udělat jinak, aby se zločin nestal?
2 – Poté, co už se incident udál, jaká je Vaše rada ohledně ochrany oběti (peníze, majetek) a
žaloby na pachatele?

Závěry:
Těmto a dalším typům kriminality dnes podléháme stále víc. Nejlepší cesta, jak se tomu
vyhnout, je prevence. Například pomocí aktivit zvyšujících povědomí o této kriminalitě
konkrétně u této populace.
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PSP, hlavně skrz policisty, kteří jsou přiděleni do programu Bezpečná škola, udržuje blízký vztah
se školami a student, často spolupracují v několika společných preventivních aktivitách, které
mají za cíl šířit zlepšování přístupu a chování snižujících rizika, kterým jsme vystaveni.
Zkušenost ukazuje, že tento typ populace má tendence podhodnotit některé typy zneužívání
či zločinů a obvykle má těžkosti o tomto tématu mluvit.
Navrhujeme, aby v období 6 měsíců od události, byly iformovány policejní autority o tom, co
se stalo, s tím, že každý případ bude vyšetřován, nejdříve interně a později, pokud tam bude
důkaz zločinu, na státním zastupitelství.
Činitelé také poukázali na to, že nemají žádný trénink, jak mluvit s lidmi s mentálním postižením
a jejich zkušenost a vnímavost spočívá v tom, že je vedou v těchto procesech a procedurách a
někdy potřebují zavolat partnery, kteří jsou blíže mladým, aby s nimi mluvili a shromáždili
svěděctví.
PSP také spolupracuje ve “Výzamném modrém programu a komunikaci v bezpečnosti” v
partnertsví s několika národními institucemi a ministerstvy.

“Významný modrý program” byl podepsán 6. září 2013 mezi institucemi a dvěma ministerstvy
s cílem zvýšit povědomí a trénovat organizace pro prevenci násilných situací a týrání lidí s
mentálním postižením a/nebo vícenásobným postižením. Také cílí na zvyšování povědomí
složek PSP ve vztahu k postižení a potřebám pro zvláštní ochranu zajišťující bezpečnostní práva,
přispívá ke zlepšení péče a postoupení lidí s postižením PSP a poskytuje policistům konkrétní
komunikační a informační nástroje přístupné populaci jedinců s mentálním postižením a/nebo
vícenásobným postižením.
Program je složen ze 3 fází: trénink, realizace, vývoj a monitoring. Nyní je ve třetí fázi, přičemž
v první fázi bylo zformováno 330 složek PSP.
Zdroj: http://www.fenacerci.pt/2017/06/22/programa-especial-significativo-azul/
Další informace:
http://www.psp.pt/Pages/Noticias/MostraNoticia.aspx?NoticiasID=1077

Komunikace v oblasti bezpečnosti s portugalským telecomem je program nadace
portugalského telecomu, který přispívá k vědomému, bezpečnému a zodpovědnému
digitálnímu občanství.
Proto je potřeba vyžadovat odpovídající využívání internetu, mobilních telefonů a sociálních
sítí; varovat před rizikem vyplývajícími z používání; naučit tipy pro nejvíce rozptýlené a zkoušet
přesvědčit ty nejvíce odolné, skrz praktické příklady; šířit využívání technologií, bezpečně, ku
prospěchu společnosti.
Na stránkách projektu můžete nalézt soubor materiálů, videí a her, které mohou používat
studenti, rodiče a učitelé.
Zdroj: http://www.fundacao.telecom.pt/Home/Educação/ComunicaremSegurança.aspx
Stránky projektu: http://www.comunicaremseguranca.sapo.pt
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Společnost pro podporu lidí s mentálním
postižením v České republice, z.s.
Případová studie 14 Zneužití na Facebooku

Věk

43 let

Stupeň postižení

Lehké mentální postižení

Odkud je (vesnice, malé město, velké
město atd.)

Velké město
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Kde žije (s rodiči, ve vlastním bytě,
v chráněném bytě atd.)

Chráněné bydlení

Co dělá (pracuje, je doma, pracuje
v chráněné dílně atd.)?

V kavárně.

Kde používá internet?

Doma.

Další důležité informace

Částečně omezená ve svéprávnosti

Daně je 38 let, žije společně se svojí spolubydlící v chráněném bytě. Dana je omezená ve
svéprávnosti v oblasti týkající se hospodaření s financemi, v oblasti rozhodování o svém zdraví a
omezení při provádění právních úkonů. Má veřejného opatrovníka.
Pracuje na zkrácený úvazek v kavárně, která je sociální službou zaměstnávající lidi s mentálním
postižením. Práce ji baví, má ráda lidi a ráda si s nimi povídá.
Pokud potřebuje, radí se s asistentkami z chráněného bydlení, ke kterým má důvěru. Má pár
přátel, se kterými někdy tráví volný čas.
Internet je její velkou zálibou, ráda chatuje. Chodí do knihovny a ráda nakupuje.
Příběh
Na internetu si píšu s lidmi na Facebooku, prohlížím si různé fotky a videa. Mám email a
používám ho. Internet mám ráda, jsem na počítači často, třeba i celý večer.
Nejraději jsem na Facebooku, prohlížím si fotky, čtu si, co kdo napsal, někdy si povídám s přáteli.
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Přes skype si můžu povídat s kamarády. Na internetu dále sleduji, co se stalo, jaké jsou akce
v Praze. Zajímají mě návštěvy různých zámků a výstavy, dívám se na webové stránky galerií a
muzeí.
S internetem mám také jednu špatnou zkušenost.
Jednou jsem se na internetu seznámila s jedním mužem. Povídali jsme si na Facebooku. Potom
jsme
si
vyměnili
telefonní
čísla
a
povídali
si
i
po
telefonu.
Po nějaké době mi nabídl, že bychom se mohli vidět.
Domluvili jsme se, kde se sejdeme a potom jsme spolu jeli do centra na oběd. Po obědě mě
pozval k sobě do bytu, kde jsme si povídali a dali si čaj. Domluvili jsme se, že budeme mít sex.
Také si mě vyfotil nahou, udělal si pár fotek. Říkal, že to je jen pro něj, na památku, protože se
mu líbím. Tak jsem s tím souhlasila. Já jsem si ho nefotila, ani jsme si neudělali společnou fotku.
Po nějaké době mně zavolal, že by se mnou rád opět potkal a že můžu přijít rovnou k němu
domů. Nechtělo se mi, rozmyslela jsem si to a nechtěla jsem s ním mít už sex ani nic dalšího. On
mi ale říkal, že má moje nahaté fotky a že je dá na Facebook, když za ním nepřijdu.
Já jsem myslela, že si je nechá pro sebe, tak jsme se domluvili. Nechtěla jsem, aby je dal na
internet, ale také jsem se s ní už nechtěla vidět. Nechala jsem to být.
Nakonec ty fotky na internet dal, jedna moje kamarádka je viděla na Facebooku. Dost jsem se
styděla a připadala jsem si podvedená.

Názor psychologa

Pokud vycházím z příběhu, problém není ani tak v tom, že Dana šla s někým, kdo s ní chtěl mít
sex. Pokud je to s člověkem, kterého zná, zná ho dobře, může mu důvěřovat a chce sex i ona,
není zde problém. Jít ale s někým, koho neznám, tak riziko zneužití je velké, zvlášť když člověk
má nějaký handicap a je snadněji zneužitelný. Dobrá prevence by mohla riziko snížit. Jaká jsou
bezpečná pravidla komunikace na internetu, co o sobě sděluju, kde se scházím s člověkem,
kterého neznám. Jaká jsou rizika, když se nechám fotit nahá cizím člověkem, jak si ověřím, že
tomu člověku můžu důvěřovat a nechce mě zneužít atd. Pak je dobré v rámci prevence vědět,
co dělat, když se přes všechnu opatrnost člověk dostane do rizikové situace a zažije špatnou
zkušenost.

Názor policie
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Dana je dospělá osoba, která má omezení svéprávnosti v oblasti hospodaření s financemi,
v oblasti rozhodování o svém zdraví a omezení při provádění právních úkonů, ale rozhodování o
tom, s kým, kdy a kde se setká a s kým bude mít sex je čistě na jejím rozhodnutí. Důležité je, aby
věděla, že sex i případné fotografování jejího nahého těla musí být z její strany čistě dobrovolné,
bez jakéhokoli slovního či fyzického nátlaku další osoby.
Pokud se jedná o následné rozesílání a zveřejňování jejích intimních fotografií, měla by k tomu dát
svůj výslovný souhlas, jinak se pachatel dopouští trestného činu



Porušení tajemství listin a jiných dokumentů uchovávaných v soukromí.
Vydírání

Z hlediska kybernetické trestné činnosti představuje zejména zveřejnění, zpřístupnění nebo jiné
použití v soukromí uchovávaných počítačových dat na datovém nosiči (zejména pevný disk
počítače) typický kybernetický útok. Z hlediska vymezení znaků skutkové podstaty nezáleží na
obsahu či rozsahu dat, která se stala terčem útoku. V soukromí uchovávaná data mohou mít
podobu fotografie, obrázku, textu, počítačového programu, počítačové databáze, zvukového či
hlasového záznamu, filmového záznamu apod. Půjde například o doručené emailové zprávy,
doručené SMS a MMS zprávy přechovávané v podobě dat v paměti mobilního telefonu, ale též o
databáze podnikatele obsahující seznam a kontakty klientů, účetnictví vedené v elektronické
podobě, záznamy a jiná zdravotní dokumentace lékaře o pacientech, která je vedená v
elektronické podobě.
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Případová studie 15 Příklad jak řešit problem šikany

Age
Type of disability

42 years
Mild intellectual disability

Where is she/he from (village, small city, big town etc.)

Big town

Where does she/he lives (with parents, in own flat,
protected flat etc.)

With parents

What does she/he do in life (works, at home, at workshop
etc.)?

Office work

Where does she/he use the internet?

At home, at work.

Other important information

Jirka lives with his mother in Prague. He works in the office of IT Company. He found his job
through the agency, which provides support for people with intellectual disabilities to find a job.
He is very proud because he likes to work on computer.
He communicates with people over the Internet and social networks. He is interested in new
technologies.
Jirka founded a self-advocacy group in small town near to Prague. Self-advocates are people
with intellectual disabilities who are concerned about their rights, they are interested in the
rights and status of people with disabilities in society.
Interview with Jirka
I use Internet at work. I search for various items needed at work and then order them and send
them by courier or pick them up myself. I also send emails.
I use less frequently internet at home. I'm either on Facebook or playing simple games - Cars,
Super Mario. I send mails, I have 3 mail addresses. I do not use Skype.
Now, I've got a lot of friends on Facebook, so I have to reduce it. More people send me request
for friendship. I will not accept them, if they do not want to correspond with me.
On Facebook, I'm most interested in browsing different sites. Otherwise, I'm most interested in
searching for information and then on maps.
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Through the Internet, I sometimes buy
things for myself. For example, I bought
socks last time. I always send the goods
on delivery. I do not want to pay by
internet banking. I'm afraid someone will
get on the account and steal the money
from there.
For me, it is a great advantage to find the
places I want to go on the Internet and
also to order and buy a ticket. I like to talk
on Facebook, I'm chatting often.

Jan: I had a bad experience at FB. It
happened to me that someone was
ringing and annoying me on FB. He
also wrote me the messages that
made
me
sick.
He
made
photomontages from the pictures I
had stored on FB. For example, he
sent me a picture of me as a portrait
where I had a dog head. I did not like
that. I solved it so that I asked the
person I did not know not to call or
write to me again. But he did not
listen to me, so I blocked him. And
that helped.

I had a bad experience on Facebook. It
happened to me that someone was
ringing and annoying me on FB. He also
wrote me messages that made me sick.
He made photomontages from the
pictures I had stored on FB. For example,
he sent me a picture of me as a portrait where I had a dog head. I did not like that.
I solved it so that I asked this person I did not know not to call or write to me again. But he did
not listen to me, so I blocked him. And that helped.
About what to do, I was advised at work by a lawyer and friends. They told me there is a chance
to block someone on Facebook and mail.
Once I had to block the address in my mail. I had annoying mails from one person, so I blocked
him.
Except from these few experiences, the internet serves me well.
Now I pay more attention on FB, I add friends who want to talk to me and not those who just
call and annoy me. On FB, I only have pictures with login, so that everyone who is on FB cannot
see them, but only those I allow to see my pictures. That is what my uncle advised me to do.
On FB I have almost all my relatives except my mom, so I'm talking a lot with my family.

Psychologist’s comment

Jirka shows no behaviour that would increase his risk of abuse, manipulation, extortion, or
cyberbullying. So here it is clear that the simple equation of mental disability = abuse and
cyberbullying is not always true. Jan has people around him who he trusts and follows their
opinions. Thanks to this, it uses valid tools to defend himself from harassing messages or emails.
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The most common tool is to block a specific contact and privacy setting on Facebook so that the
profile is not public but accessible to friends only.

Policeman’s comment

Jirka is adult man with mild intellectual disability and he does not have any limitation of legal
capacity. Jan is able to care about himself and decides independently about meeting with
friends, dating or chatting on social media. It is important to know that chatting and dating on
internet can be risky. He never knows who sits behind a computer on the other side. Many
people use fake profiles. Sending inappropriate emails can be stalking. In Czech law, this is a new
offense, for which the name stalking is known. It may or may not be committed as a cyber-crime.
The indication of a cybercrime is contained in the definition of fact – it means long-term and
persistent persecution or other contact, in writing or otherwise, by means of electronic
communications.
A cyber-crime can be committed, for example, through long-term or persistent sending of email messages, SMS or MMS messages, making repeated phone calls, abusing Internet
discussion forums, etc. It may be dangerous programs, confidential or intimate disclosures or
audio-visual (like using FACEBOOK, YOUTUBE), retrieving personal data from another person's
computer, sending messages to Skype, ICQ, VoIP, QUIP, etc. The conditions of long-term and
persistence of such activities, which are not only occasional or isolated, must be met. According
to legal theory, repetition means more than 10 contact attempts lasting at least four weeks.
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Case study 16 Dating agency

Age
Type of disability

34 years
Mild intellectual disability

Where is she/he from (village, small city, big town etc.)

Big town

Where does she/he lives (with parents, in own flat,
protected flat etc.)

With parents

What does she/he do in life (works, at home, at workshop
etc.)?

Work as security guy.

Where does she/he use the internet?

At home.

Other important information

Lukáš lives with his mother. He is planning to live in his own studio. He has tried different
positions in his life, now works as a security guard. He is getting support from different
organizations.
His parents or sister and brother-in-law are helping him in his life. He has a lot of friends, mainly
from the Scout association, he writes them through Facebook. Sometimes he goes with a friend
for a beer. Otherwise he spends a lot of time at work.
He would like to find a girlfriend with whom he could have a long-term relationship. But he has
one bad experience, so he is careful. He says so far he does not manage to meet anyone.
Interview with Lukáš
I play computer games online, on PC, the internet helps me to find valuable information on
Google, and I can also use it to read messages, mail as well as Facebook and Skype.
I prefer playing games and chatting on dating sites.
On the Internet, I can find the best bargains, when I intend to buy something. I can also compare
prices in different stores with the help of some comparison servers. Last time I wanted to buy
a bracelet that costs a fortune, I found it on a comparison site way cheaper than in the store. I
bought it over the internet and paid with my card. I'm looking for what they are playing when I
want to go to the cinema. I also buy tickets for different shows. Last time I went to a Japanese
folk festival, which took place in Prague, tickets had to be purchased over the internet. I like to
chat and meet; I'm looking for a girlfriend and a relationship, even for one night.
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I have got some bad experience. I met a girl on
a dating site, she asked for money in order to
call me on Skype and to be able to see each
other. I decline her request, so she stopped
communicating with me. The amount ranged
from hundred Czech crowns (about 3,50
Euros) to two hundred Czech crowns (about
7,5 Euros).
Once it happened to me that I met a girl
online, who later started living with me after
meeting on a chat site. Over time, she began
to blackmail me, wanted money, and then she
wanted me to stay home as well as to lose my job. She took full control of me; not allowing me
to live a free life. Eventually my parents had to help me to overcome all problems. Because of
the unfortunate relationship, I had debts to pay. We lived together in a relationship, which
lasted for about half a year.
Since then I have learned to be careful, I’m now careful with whom I meet. Sometimes I prefer
a one-night girl. I have to pay for it, but sometimes it is better for me this way.

Psychologist’s comment

Lukáš looks for girls to meet, even for one night. As for people without disabilities, there is a
desire for partnership and a sense of loneliness. The opportunities to get acquainted are more
limited, making use of the internet and social networks. Due to lesser social skills and especially
the specific experience, women were easier to make money and to use his sense of loneliness
and longing for a partnership relationship. Without the necessary experience, he was unable to
recognize the dangers and was unable to resist manipulation by women. Based on his
experience, he has learned and he is no longer so trusty and he is more cautious. The persistent
risk factor is the feeling of loneliness and the unfulfilled desire for a partnership relationship,
which can make Luke still vulnerable to abusive and manipulative behaviour even though he is
aware that this behaviour is not right.

Policeman’s comment

Lukáš is an adult man who has no limitation of his legal capacity, he has a mild intellectual
disability and he is able to take care about himself, so deciding on who, when and where to meet
or with whom he will have sex is his own decision. It is important to know that getting to the
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Internet has its own risks, we can never know who is behind the computer screen, many people
use "fake" profiles to abuse others. When it comes to the fact that Lukáš has sent some money
to somebody, it has to be described why, for what reason, if someone has not been cheating on
him, it is impossible to decide precisely what kind of crime and whether there is a crime at all.
(Extortion)
If Lukáš agrees to sex with someone on the internet and it is voluntary on both sides and without
violence, there is no crime then.
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Case study 17 Money extortion

Věk

39 let

Stupeň postižení

Lehké mentální postižení

Odkud je (vesnice, malé město, velké město
atd.)

Z malého.

Kde žije (s rodiči, ve vlastním bytě,
v chráněném bytě atd.)

V Chráněném bydlení.

Co dělá (pracuje, je doma, pracuje v chráněné
dílně atd.)?

Pracuje ve vinotéce a jako strážný.

Kde používá internet?

Doma.

Další důležité informace

Částečně omezený ve svéprávnosti.

Dan žil od 18 let v ústavu a ve 31 letech se přestěhoval od chráněného bydlení, kde žije v jedné
domácnosti s dalšími čtyřmi lidmi. Má svůj pokoj, kuchyň má společnou s ostatními.
Chodí do práce do vinohradu, občas pomáhá na stavbě jako brigádník.
Ve volném čase rád zajde s kamarády na pivo, chodí rád na diskotéky, navštěvuje příbuzné.
Doma poslouchá hudbu, je na internetu nebo si rád něco dobrého uvaří.
Dan velmi touží po tom mít přítelkyni a přes internet tedy hodně komunikuje s různými ženami.
I přesto, že má různé špatné zkušenosti, ne ve všem se poučil. V chráněném bydlení se s ním
snaží o rizicích mluvit, ale on se občas dostane do problému, ani neví jak.
ROZHOVOR
Co na internetu nejvíce používáte?
Všechno možný…i holky…si píšu…
A píšete si…to znamená třeba přes mail s kamarádkama? Nebo nějakou seznamku?
No, mám facebook.
A vyloženě seznamku pro seznamování se s novými lidmi?
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No, sem tam…kolikrát jsem pohořel na holkách. Mně se podařilo něco a to mi zablokovali i
facebook. Aj mesenger mi zablokovali.
A víte proč?
Ne.
A s kým jste si psal?
No s nějakýma ťamankama taky.
S Vietnamkama?
No.
A jak často jste na internetu?
Skoro každý den. Někdy ne…třeba když jsem byl na brigádě tři dny.
A na facebooku si píšete jen s lidmi, které znáte?
No, přidám si třeba nějaký holky.
Někdo vás osloví a vy si ho přidáte?
No, třeba si píšu, a když něco chce, tak už ne.
A co vám přijde dobrý na internetu, co je pro vás příjemný nebo prospěšný?
Tak já si píšu s kámošem, se spolužákem. To používám tak.
Takže hlavně komunikujete s lidma?
No.
A máte teda nějakou špatnou zkušenost?
Jo jó. S holkama…chtěly peníze.
A jak se to stalo, to bylo přes facebook? S někým, koho jste předtím neznal?
No já jsem ji znal, já jsem si s ňou psal. No a pak…dal jsem jí peníze a pak ze mě udělala
hlupáka.
Vy jste si myslel, že jste přátelé?
Jo, já jsem jí pomohl a už nic.
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Ona chtěla půjčit peníze?
Jo, já jsem jí je poslal a pak mě ponížila…
A od té doby jste neudělal nic podobného? Že byste uvěřil někomu cizímu?
Ne, už ne. Chtěl jsem jí pomoct, tak jsem pomohl a …
A myslíte si, že vám lhala?
Nevím, já jsem ju právě neviděl.
A myslíte si, že jste se z toho poučil?
Hodně poučil, už moc holkám nevěřím.
A když vám napíše někdo, koho neznáte?
Tak se ho zeptám, co chce a když chce peníze, tak ho hned zablokuju.
A víte, jak třeba zablokovat nebo si nastavit soukromí na účtu?
To mně pomůžou tady…asistentka. Však se jí zeptejte, jak to je.

Poznámka: Protože Zbyněk mě sám odkázal na asistentku, mluvila jsem s ní o jeho aktivitách a
vysvětlila mi, že mu několikrát zablokovali účet, protože se nějak při kontaktu s Asiatkami
dostal na nějaký nevhodný obsah. Také s nimi komunikoval způsobem, který byl nepřijatelný
pro komunikaci na sociálních sítích. On sám tomu moc nerozuměl, proč ho zablokovali.

Názor psychologa

Vypadá to, že Dan je snadněji zranitelný kvůli nenaplněné potřebě partnerského vztahu. Může
vědět o rizicích, má za sebou i špatné zkušenosti, ale díky potřebě, která je frustrována, vykazuje
rizikové chování i nadále. Zde by mohla pomoci prevence, která je intenzivnější. Mohlo by jít o
dlouhodobější kurz, kdy je Zbyněk vystavován situacím, které v sobě obsahují riziko. Něco
podobného ve stylu, kdy se člověk učí samostatně cestovat. A současně je třeba pracovat na
tom, jak naplnit potřebu partnerského vztahu a sexuality, protože dokud tyto jeho potřeby
nebudou naplněny a nebude se s nimi nějak pracovat, je možné, že rizikové a nevhodné chování
bude přetrvávat. Nicméně je možné, že tohle všechno probíhá
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Názor Policie

Dan je dospělý muž, který má omezení svéprávnosti v oblasti hospodaření s financemi, v oblasti
rozhodování o svém zdraví a omezení při provádění právních úkonů, ale rozhodování o tom,
s kým, kdy a kde se setká a s kým bude mít sex je pouze jeho rozhodnutím. Dan má lehké
mentální postižení, je schopen se o sebe postarat, ale měl by vědět, že seznamování na internetu
má svá rizika, nikdy nemůžeme vědět, kdo se skrývá za obrazovkou počítače, spousta lidí používá
„fake“ profily (falešné), aby mohla ostatní lidi zneužívat. Pokud se jedná o komunikaci s ženami
přes internet, je potřeba uvést o čem s nimi komunikoval, za co po něm chtěly peníze, (zda třeba
za sex, ale pokud by souhlasil, nic trestného by na tom nebylo), problém by nastal pouze pokud
by ho ženy něčím vydíraly. Je potřeba v příběhu doplnit, co přesně si s ženami psal a proč po
něm chtěly peníze, abychom se vešli do skutkových podstat.
Také by bylo vhodné uvést, že provozovatelé sociálních sítí mají oprávnění při nevhodném
obsahu komunikace, účet zablokovat, což se stalo pravděpodobně Zbyňkovi, pravděpodobně jej
jiní uživatelé nahlásili, jako nevhodný obsah.

Shrnující komentáře
Názor psychologa

Dobrá prevence by mohla snížit rizikové chování. Je důležité vědět, jaké jsou bezpečné pravidla
pro internetovou komunikaci. Co říkám o své osobě, kde bych se měl potkat s cizí osobu, kterou
neznám nebo jaká jsou rizika.
Je důležité mluvit s lidmi o jejich potřebách partnerství a o jejich sexualitě. Protože pokud tyto
potřeby nejsou naplněny a nikdo s nimi nebude pracovat, je možné, že riskantní a nevhodné
chování bude přetrvávat.
Je velmi důležité pracovat na vazbách kolem lidí s mentálním postižením, aby vždy měli někoho,
komu důvěřují a na koho se mohou obrátit ve chvíli, kdy nastane problém.
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Inclusion Europe
Případová studie 18 Vydírání následující po sdílení intimních fotografií
Věk

?

Stupeň postižení

Lehké mentální postižení

Odkud je (vesnice, malé město, velké
město atd.)

Malé město

Kde žije (s rodiči, ve vlastním bytě,
v chráněném bytě atd.)

Sám, ve vlastním byte s přístupem k
asistenci, když si přeje

Co dělá (pracuje, je doma, pracuje
v chráněné dílně atd.)?

Pracuje v chráněné dílně

Kde používá internet?

Doma

Další důležité informace

-

François (přezdívka) – vydírání intimními fotkami
François žije sám ve vlastním bytě. Pokud potřebuje asistenci, může navštívit centrum v
sousedství, servis je nabízen poskytovatelem chráněného bydlení v regionu. François používá
internet pravidelně. Nejčastěji používá Messenger a Facebook ke kontaktu s rodinou a kolegy.
Také běžně používá internet k plánování jeho cest do jiných měst.
Jednou měl nepříjemnou zkušenost, právě při používání Messengeru a Facebooku. Nějaká žena
mu napsala na Messenger. Začali si vyměňovat zprávy a pak se rozhovor otočil a ona ho
poprosila, aby jí poslal své nahé fotky. On to udělal, přestože si byl vědom, že by neměl. Žena ho
pak začala vydírat a požadovat velké sumy peněz, vyhrožovala, že bude intimní fotky, které jí
poslal, sdílet, pokud jí nevyhoví. Hrozila mu, že bude fotky sdílet se všemi jeho kontakty na
Messengeru a Facebooku. François odmítl a pak ji zablokoval, aby ho už nemohla na Messengeru
kontaktovat. Ona se ho pak pokusila kontaktovat skrz jiné online chatovací platformy a
prostřednictvím různých profilů na Facebooku, přičemž předstírala, že je jiná osoba. Protože jí
odmítl dát peníze, o které žádala, žena začala sdílet jeho nahé fotky na sociálních médiích se
všemi jeho kontakty.
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O pár dnů později zavolala jeho sestřenice tetě, se kterou François byl. Jeho sestřenice tetu
informovala, že viděla/dostala fotky nahého Françoise na Facebooku. Nakonec fotky vidělo
mnoho členů jeho rodiny. Osoba, která zkoušela Françoise vydírat, pak zkusila získat velkou
částku od jeho tety a také od několika ostatních členů rodiny. Nikdo z nich jí peníze nedal a
někteří ji informovali, že pokud bude pokračovat, nahlásí ji na policii.

François měl strach podat oznámení, protože žena mu hrozila, že podá oznámení ona na něj,
protože jí posílal nahé fotky. Teta mu řekla, že pokud tato osoba oznámení podá, bude
potrestána za vydírání. Také mu řekla, že i on může být stíhán za sdílení nahých fotek.

Přátelé a příbuzní, ti kteří jsou s příběhem seznámeni i ostatní, si všimli, že Françoisovi není
dobře. Nejedl a měl potíže se spaním kvůli tomu, že věděl, že jeho přátelé dostali jeho intimní
fotky. Nechodil do práce. Jeho přátelé však měli porozumnění a podporovali ho. Bylo mu
porazeno, aby si o své zkušenosti promluvil s profesionálem a získal podporu k překonání. Byl
schopen mluvit s psychology z centra pro asistenci a také si o situaci promluvil se svým
poradcem.
Dnes stále používá internet, ale poučil se ze své zkušenosti a je teď více opatrný.

Komentář podporující osoby
Od počátku spolupráce Françoise s poskytovatelem chráněného bydlení se François ukázal jako
zranitelná osoba, vykazující chování, které může vést k tomu, aby se stal obětí zneužívání:
“půjčuje” peníze, které mu nejsou vráceny, rozdává svoji kartu a tajný kód… François hledá
spřízněnou duši, připojuje se na seznamky a sociální sítě a nechrání se před škodlivými lidmi.
Založil si několik Facebookových účtů. Odpoví na každou žádost o přátelství od žen, protože
doufá, že najde vztah.

Vzdělávací tým si všimnul změny ve Françoisově chování: byl smutný, unavený a nechodil do
práce. Člen rodiny kontaktoval službu, aby je informoval o zveřejněných intimních fotografiích.
Jeden člen týmu si s Françoisem promluvil o situaci. Vše mu vysvětlil a François se cítil vinnen,
že si neuvědomil nebezpečí. Vytvořil si jiný Facebookový účet. S učitelem se pokusili najít účet
té ženy, ale už byl smazaný. François napsal omluvu těm, kterým fotka přišla. Také si o všem
promluvil s delegátem pro ochranu a psychologem služby.
Po tomto incidentu si François nepřál podat oznámení na policii, řekl, že se cítí trapně a hlavně
se bojí, že bude sám stíhán za sdílení té fotky. Od té doby je podezřívavý vůči ženám, které potká
na internetu. Bere do úvahy rady a připomínky od členů rodiny a profesionálů ohledně sociálních
vztahů. Také posílil ochranu na jeho Facebookovém účtu.
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Případová studie 19 Nabourání do účtu na Facebooku

Věk

25

Stupeň postižení

Lehké mentální postižení

Odkud je (vesnice, malé město, velké
město atd.)

Malé město

Kde žije (s rodiči, ve vlastním bytě,
v chráněném bytě atd.)

Ve vlastním bydlení v chráněném systému

Co dělá (pracuje, je doma, pracuje
v chráněné dílně atd.)?

Pracuje v chráněné dílně

Kde používá internet?

Doma

Další důležité informace

Pierre využívá internet málo. Hlavně ho používá na Facebook, aby mohl mluvit s lidmi v rodině,
včetně bratrance. Je součástí skupiny sebeobhájců v jeho komunitě a předtím byl zvolen
zástupcem rezidenční struktury, ve které žije.
Pierre měl také problémy spojené s používáním internetu. Jeho účet byl nabourán. Uvědomil si
to, když se pokoušel připojit. Zpráva na Facebooku mu řekla, že nemá přístup ke svému účtu,
protože byl napaden. Účet byl napaden celkem pětkrát a pokaždé se Pierre rozhodl vytvořit nový
účet. Mluvil s otcem o posledním napadení. Po páté mu otec poradil, aby nevytvářel nový účet
a už nepoužíval Facebook a to Pierre také udělal. Souhlasil s otcem. Nadále nepoužívá Facebook
a nyní upřednostňuje mluvit s rodinou pomocí zpráv na mobilu. Vysvětluje, že přestože mu
poradili, aby si účet lépe zabezpečil a používal internet bezpečně, stejně nechce Facebook už
používat. Ani jeho otec ho nepoužívá. Pierre řekl, že jeho otec měl podobnou zkušenost, když
byl napaden jeho e-mail.

Komentář podporující osoby
Pierre je 26letý dospělý se středně těžkým mentálním postižením a autismem. Je společenský a
kamarádi ho mají rádi. Vytvořil si síť přátel a spolupracovníků. Rád se angažuje ve skupinách a
organizacích a aktivně se účastní, má roli, zodpovědnost a uznání. Je to odměňující a zasloužené,
protože Pierre investuje hodně času.
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Pierre čte a píše, má mobilní telefon, který používá pravidelně doma, s rodiči a někdy i v práci.
Nemá plnou kontrolu nad tímto nástrojem, ani znalosti práv v oblasti počítačů, může dostat sebe
a svou rodinu do problémů.
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Případová studie 20 Obtěžování na internetu

Věk

26

Stupeň postižení

Lehké mentální postižení

Odkud je (vesnice, malé město, velké
město atd.)

Malé město

Kde žije (s rodiči, ve vlastním bytě,
v chráněném bytě atd.)

V garsonce s partnerem, v chráněném
bydlení

Co dělá (pracuje, je doma, pracuje
v chráněné dílně atd.)?

Pracuje v chráněné dílně

Kde používá internet?

Doma

Další důležité informace

-

Olivia (přezdívka) žije v soukromé garsonce s přítelem, v chráněném bydlení. Pravidelně používá
internet. Používá sociální sítě jako Facebook a online zprávy, například Messenger, a také další
aplikace jako Snapchat a Instagram. Také vyhledává na internetu informace, sleduje videa na
YouTube a stahuje hudbu z Google. Nejčastěji však hraje online hry.
Navzdory různorodému využívání internet, událost, kterou zažila a stale ještě zažívá, se odehrála
prostřednictvím služby Messenger. Byla na Messengeru obtěžována, a dokonce obdržela hrozbu
smrti. Ta samá osoba ji posílala i urážky. Tento muž ji požádal, aby mu poslala své nahé fotky, což
odmítla. Pokusil se ji vydírat a dělal jí neslušné návrhy. Jeho požadavky způsobily, že se cítila
opravdu nepříjemně. Bála se s ostatními mluvit o této situaci a stáhla se do sebe. Cítila se špatně.
Nakonec si promluvila s managerem, který se jí pokusil poradit a vysvětlit, že je nutné přestat s
tou osobou, která ji obtěžovala, mluvit. Olivia pak tuto osobu na Facebooku zablokovala, aby ji
víc nemohl kontaktovat. V podstatě přijala “žádost o přítelství”, protože si myslela, že to je v
pořádku.

Nedávno zažila podobnou situaci. Nějaká osoba ji obtěžovala zprávami a voláním. Tato osoba
take ukradla její identitu na Facebooku, použila její fotku k vytvoření Facebookového profilu. Z
profile pak poslala zprávy Oliviiným přátelům, přičemž předstírala, že je Olivia nebo někdo z
rodiny. Olivia tuto osobu zablokovala, aby ji nemohla dále kontaktovat. Navíc tato osoba žije ve
stejném rezidenci jako Olivia, takže se obtěžování dělo i v osobním kontaktu a pokračovalo i
online. Poté, co si o tom promluvila, rozhodla se jít na policii a podat oznámení o obtěžování.
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Její poradce ji doprovodil. Policie oznámení vyšetřila a tato osoba byla předvolána na policii
(předvolání nezmínilo Olivii, a proto nevěděl, kvůli komu to je).

Olivie říká, že se bojí odvety, pokud by si stěžovala.Trvalo jí dlouho než se rozhodla mluvit o tom,
co se jí stalo. Dnes o tom může mluvit s partnerem. Partner to s ní sdílel, mluvili o tom a trval na
tom, aby reagovala a nenechala se obtěžovat.
Olivia říká, že od té doby, co se jí to stalo, používá Facebook méně a méně.
Olivia: Bála jsem se odvety, pokud si budu stěžovat. Trvalo mi dlouho, než jsem o tom, co se
mi děje, mohla mluvit. Dnes mohu mluvit se svým partnerem. Sdílela jsem to s ním, mluvili
jsme o tom a on trval na tom, abych reagovala a nenechala toho muže, aby mě obtěžoval.

Komentář podporující osoby
Olivia je milý člověk, vůdce v rezidenci, kde žije. Ráda těší lidi a pomáhá ostatním. Má ráda být
na telefonu a na sociálních sítích. Jak se digitální nástroje stávají vice intuitivní, jsou snadněji
přístupné pro lidi s lehkým nebo středně těžkým mentálním postižením. Z tohoto hlediska, lidé
s i bez postižení jsou na tom stejně ohledně znalostí o manipulaci s těmito nástroji.
Přesto prostředky ochrany osobních údajů nejsou dostatečně známy digitálním uživatelům.
Dematerializace dále vystavuje lidí s mentálním postižením riziku, protože ne vždy vědí, jak
zastavit virtuální vztah.
Navíc, profesionálové, kteří s těmito lidmi pracují, nemusí být nutně seznámeni s těmito
komunikačními prostředky a nemusí mít přístup k této intimní oblasti interakce mezi rezidenty.
Je nutné být shovívavý a uvědomit si, že je možné digitální nástroje dobře využívat, ne je zakázat,
protože je to také cesta jak se vyhnout izolaci; ale je nutné dělat prevenci proti rizikům
kyberzločinu.
V rezidenci jsme hledali kompetentní odborníky, kteří by rezidentům vysvětlili, jak se mohou
chránit a zároveň, že ti samí rezidenti někdy sami mohou páchat trestné činy; jako třeba tato
osoba, která použila Oliviinu identitu a neuvědomila si, jak moc ji obtěžuje, a že sama může být
souzena za to.
Olivia omezila svůj seznam přátel, zrušila některé Facebookové účty a je opatrnější na to, s kým
se baví. Také se osvobodila od závislosti na obrazovkách a upřednostňuje spíše reálné výměny.
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