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Vabljeni na 5. posvet

Internet na dlani:
E-ZLORABE OTROK
ki bo v torek, 29. septembra 2015,
na Fakulteti za družbene vede, Velika dvorana, s pričetkom ob 9.00 uri.

Posvet je namenjen vsem, ki jih zanimajo vprašanja varnosti otrok na spletu, v prvi vrsti organom
pregona, predstavnikom tožilstev in sodišč, ponudnikom internetnih storitev, pripravljavcem
zakonodaje, zaposlenim v šolstvu in centrih za socialno delo ter nevladnim organizacijam, ki se
ukvarjajo s to problematiko. Cilj posveta je poglobiti znanje o problematiki zlorab otrok na spletu
z namenom bolj učinkovite obravnave v praksi. Letošnja rdeča nit posveta bodo zlorabe otrok
preko mobilnih naprav.
Na letošnji posvet smo povabili uglednega strokovnjaka za spletno varnost otrok iz Velike
Britanije, gospoda Johna Carra. John je član različnih nacionalnih in mednarodnih združenj za
spletno varnost otrok, v svoji dolgoletni karieri na tem področju pa je svoje znanje in izkušnje širil tudi
kot svetovalec največjim svetovnim ponudnikom internetnih storitev. Na predavanju v sklopu naše
konference se bo osredotočil predvsem na problematiko (ne)varnosti otrok na mobilnih
napravah.
Z nami bo tudi gostja iz Facebooka, gospa Julie de Bailliencourt, ki se ukvarja s področjem
varnosti uporabnikov na Facebooku, z zanimivimi predavanji pa bodo posvet popestrili tudi
slovenski strokovnjaki iz vrst šolstva, policije, psihoterapevtske ter pravniške sfere. Posebej se
bomo posvetili tudi problematiki odvisnosti od novih tehnologij.
Kotizacije ni, zaradi lažje organizacije pa je potrebna registracija na posvet. Prijavite se na spletni
strani https://www.1ka.si/posvet2015. Prijave sprejemamo do ponedeljka, 21. septembra 2015
oziroma do zapolnitve mest.
Program bo na naši spletni strani www.spletno-oko.si dostopen v začetku julija.
Za dodatne informacije vam je na voljo Katja Zrim na telefonski številki 01 580 53 47, ali na
elektronskem naslovu katja@spletno-oko.si.

Pridite in prispevajte k varnejšemu spletu!
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