
Stop hejtowi wśród dzieci i młodzieży 

 
Hejt to negatywne, krzywdzące, pełne nienawiści komentarze na portalach 

społecznościowych, forach, stronach internetowych oraz wrzucane do Sieci 

kłamliwe nagrania, obrazki, memy, które mają na celu ośmieszenie, 

gnębienie, obrażanie. 

Użytkownicy w Internecie czują się anonimowi i przekraczają granice 

dopuszczalnej krytyki i wolności słowa. Zapominają, że są osobami tylko 

pozornie anonimowymi, co daje możliwość pociągnięcia ich do 

odpowiedzialności karnej.   

Niestety również nasze dzieci mogą stać się ofiarami hejtu lub same mogą łamać 

zasady kultury dyskusji w Sieci. 

Zachęcamy rodziców, opiekunów i wychowawców do zdobywania wiedzy  

w tym temacie i właściwego reagowania na wszelkie przejawy agresji  

w przestrzeni internetowej. 

Kilka wskazówek : 

1. Bądź czujny, reaguj. 

2. Zdobywaj wiedzę, poszerzaj własne kompetencje. Szukaj kompetentnych  

i wiarygodnych informacji w Internecie, programach telewizyjnych, 

artykułach i książkach. Wymieniaj informacje i doświadczenia z innymi 

rodzicami. 



3. Obserwuj dziecko, rozmawiaj, sprawdzaj jak i z czego korzysta Twoje 

dziecko w Sieci. 

4. Dawaj dobry przykład korzystając z Internetu, podkreślaj właściwe 

zachowania. 

5. Buduj ufną relację z dzieckiem, aby w razie problemów mogło zwrócić 

się do Ciebie z prośbą o pomoc. 

6. Staraj się spędzać jak najwięcej czasu z dzieckiem – przeznaczcie 

wspólne chwile na rozmowy, spacery, zabawy, pomoc w nauce. 

7. Nawiąż i utrwalaj współpracę z wychowawcą klasy, pedagogiem  

i psychologiem szkolnym – wspólnie możemy pomóc w zrozumieniu  

i rozwiązaniu problemów i dylematów życiowych. 

8. W razie uzyskania sygnałów i informacji o doznawaniu przez dziecko 

przemocy w Internecie, portalach społecznościowych, SMSach, spróbuj 

zabezpieczyć ślady i niezwłocznie skontaktuj się ze szkołą, jeśli sprawcą 

hejtu jest uczeń lub osoba dorosła związana ze szkołą. Nawiąż także 

współpracę z policją. 

9. Poszukaj informacji, gdzie możesz uzyskać specjalistyczną pomoc  

i wsparcie (szkoła, telefony zaufania, policja, informacje w sieci). 

10. BĄDŹMY RAZEM DLA DOBRA DZIECKA I RODZINY. 

 

 



 

 

 

Wykorzystano materiały ze strony internetowej Policji Mazowieckiej – Wydział Prewencji KWP  

z siedzibą w Radomiu oraz Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych 

zachowań ,,Razem bezpieczniej,, im. Władysława Stasiaka. 

www.razembezpieczniej.mswia.gov.pl 

https://mazowiecka.policja.gov.pl/ra/dzialania-policji/aktualnosci/47540,STOP-HEJTOWI-wsrod-

dzieci-i-mlodziezy.html?search=6458577 

 

ŹRÓDŁA POMOCY 

- SP 11 im. Jana Pawła II w Siedlcach:  Dyrekcja, wychowawcy, p. Monika Bosek Wadas -

psycholog szkolny, p. Antoni Szczygieł - pedagog szkolny  

- Komenda Miejska Policji w Siedlcach: 47 707 23 30. 47 707 23 80 

- MOPR Siedlce, Dział Interwencji Kryzysowej, pomoc psychologiczna dla ofiar przemocy,  

p. Anna Ostrowska – 25 794 30 10, 605 031 412 

- Instytut Kofoeda w Siedlcach: ul. Świętojańska 4 – 25 632 41 90, ul. Monte Cassino 70 – 

25 644 04 00: bezpłatna pomoc prawna, wsparcie terapeutyczne dla osób dotkniętych 

przemocą 

 

Opracowanie: 

Monika Bosek  - Wadas – psycholog szkolny 

Antoni Szczygieł – pedagog szkolny 

 

https://mazowiecka.policja.gov.pl/ra/dzialania-policji/aktualnosci/47540,STOP-HEJTOWI-wsrod-dzieci-i-mlodziezy.html?search=6458577
https://mazowiecka.policja.gov.pl/ra/dzialania-policji/aktualnosci/47540,STOP-HEJTOWI-wsrod-dzieci-i-mlodziezy.html?search=6458577

