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ВОВЕД 

 

Публикацијата  ‘’Заштита од Интернет криминал врз возрасни лица со Интелектуална 

попреченост. Студии на случај‘’ беше креирана како резултат на интелектуалниот 

аутпут 01 во проектот Биди.Безбеден – Едукативна подршка на лицата со 

интелектуална попреченост кои биле жртва на интернет криминал и насилство 

финансиран од Ерасмус + програмата. 

Секој може да биде жртва на интернет насилство, и тоа за жал станува несакана 

последица во секојдневниот живот. Како и да е, знаејќи дека лицата со попреченост 

се по подложни да станат жртви на насилство, особено лицата со интелектуална 

попреченост, кои од оваа група се изложени на уште повеќе слабости, лесно е да се 

заклучи дека лицата со интелектуална попреченост се по склони кон интернет 

насилство од повеќето, ако не и од сите, други групи. 

Проект партнерите имаат за цел да соберат студии на случаи кои ќе ги 

демонстрираат примерите на ситуации во кои лицата со интелектуална попреченост 

можеле да бидат или биле жртви на интернет насилство. Собраните случаи ќе бидат 

надополнети со коментари од психолози и претставници од полицијата.  

Овие студии на случаи ќе придонесат знаење и информации за учители, тренери, 

терапевти за тоа како да се избегне интернет опасност и доколку нешто се случи, 

како да препознаат дека личноста со интелектуална попреченост доживеала било 

каков вид на насилство, како да дадат подршка и како да помогнат. 
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Полска асоцијација за лица со интелектуална 
попреченост (PSONI) 

 
 

 

 

Возраст Г-а A: 37 
Г-дин Б: 33 

Вид на попреченост 

 

Г-а A: тешка интелектуална попреченост 
Г-дин Б: тешка интелектуална попреченост 

Од каде е таа/тој (село, мало градче, 
голем град итн.) 

Г-а A: Варшава 
Г-дин Б: Отвок 

Со кого живее таа/тој (со родители,во 
сопствен стан, под кирија итн.) 

Г-а A: со мајката 
Г-дин Б: со мајката 

Што работи таа/тој (работи, дома, 
работилница итн.)? 

Г-а A: од 1995 член во работилница за  
окупациона терапија 
Mr Б: член во работилница за  окупациона 
терапија 

Каде таа/тој користи интернет? Г-а A: на работилница за окупациона 
терапија 
Г-дин Б:  телефон 

Други важни информации  

 

Херои во приказната: Г-а A. и Г-дин Б, и двајцата со интелектуална попреченост, 

членови во работилница за окупациона терапија. 

И двајцата користат смарт телефони и фотографираат.  

Г-дин Б. ја фотографира Г-а A. Г-а A му допушти да ја фотографира нејзината глава, со 

крената маица и градите беа видливи. 

Г-а A.: Се сеќавам тој ме фотографираше, иако јас тоа не го сакав, јас му го кажав 

тоа.Тој ги имаше фотографиите во неговиот телефон. 

Зошто не сакаш да ги зачува фотографиите во неговиот телефон? Какви фотографии 

беа тоа? 

Г-а A: Бидејќи сега е забрането да ги прикачи. Може да плати казна. Тој ми се 

закани дека ќе ги прикачи на интернет. Знаеш што, научив да не го правам тоа 

Студија на случај 1  Објавување на фотографии 
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повторно. Јас не знам како да го кажам тоа. Не сакам да одам во детали, нема да 

дозволам такви фотографии. 

Ситуацијата која Г-а А ја опишува, покажува дека не е проблем само објавувањето, 

туку и заканата од објавување на несаканите содржини на веб. Од информациите 

што се добиени од Г-а А, се покажува  дека нејзините  фотографии не биле објавени 

на Интернет.  

Како и да е, нејзиниот пријател ја користеше фотографијата за да и се заканува. Г-а А 

беше свесна дека тој го правеше тоа незаконски. Г-а А го сподели ова искуство и 

научи дека не треба да дозволи да ја фотографираат на тој начин.  

Битно е да се посвети внимание на важноста од обезбедување на лицата со 

интелектуална попреченост ( дури и тие кои не користат интернет) со информации за 

ризиците од нивно фотографирање. Ситуацијата која и се случила на Г-а А може да 

биде искористена на анонимен начин како сликовит пример од овој вид на закана. 

Личноста со интелектуална попреченост треба да биде информирана  во врска со 

објавувањето на своите фотографии и потребно е да даде дозвола да ги 

фотографираат и дозвола за за објавување на истите, како на интернет и сл. Во исто 

време, лицата со интелектуална попреченост кои имаат телефон со камера треба да 

бидат информирани дека пред фотографирање на некого, треба да го прашаат за 

дозвола. 

 

Опишаниот случај може да биде пријавен во најблиската полициска станица. Други 

луѓе од околината кои биле запознаени со случајот исто така можеле да го пријават, 

во согласност со законската обврска која им е наложена да ги информираат 

надлежните органи за извршување на дело гонети по службена должност. 

Секој пат полициските службеници, кога стануваат свесни за сомневање за 

извршување на злочин, прават легална и криминална проценка во смисла дали 

однесувањето на починителот ги има сите карактеристики на делото наведено во 

кривичниот закон. Дополнително, ја информираат личноста известувајќи дали 

делото е гонето по службена должност или на барање на жртвата. 

Коментар од психолог 

Коментар од криминолог 
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Возраст Г- X: 33 
Г-дин Y: 35 

Вид на попреченост 

 

Г-а X: умерена 
Г-дин Y: умерена 

Од каде е таа/тој (село, мало градче, 
голем град итн.) 

Г-а X: Предградие на Варшава 
Г-дин Y: Варшава 

Со кого живее таа/тој (со 
родители,во сопствен стан, под 
кирија итн.) 

Г-а X: со сестра, родителите се починати 
Г-дин Y: со мајка 

Што работи таа/тој (работи, дома, 
работилница итн.)? 

Г-аX: вклучена во работилница за 
окупациона терапија 
Г-дин Y: вклучен во работилница за 
окупациона терапија 

Каде таа/тој користи интернет? Г-а X: телефон, компјутер од дома 
Г-дин Y: телефон 

Други важни информации  

 

Г-а  Х и Г-дин Y се сретнаа на обука. Со другите луѓе и со обучувачите поминаа заедно 

еден месец. 

Г-а Х: Тој дојде во мојата соба, лежеше на мојот кревет. Јас тоа не го сакав. Јас 

бев исплашена дека ќе останам бремена. По напуштањето на станот видов 

непријатни работи на Скајп. Тој продолжи да ми пишува. Тој ме вознемируваше. И 

не само тоа, јас се сеќавам, тој беше наметлив, постојано ми ѕвони и почна да ми 

зборува грдо. Мојата мајка повика полиција, полицајката ме повика мене и јас и 

реков се. И полицијата го викна него. 

Се налутав и го блокирав, бидејќи не ми се допадна она што го напиша и направи. 

Не можев да го блокирам и го прашав терапевтот. Тој ми покажа како да го 

направам тоа, и јас го направив сама. Од тогаш јас не го барав, ниту тој мене. 

 

 

 

Студија на случај 2  Несакани контакти преку Скајп 
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Коментар од психолог 

 

Г-а Х ја опишува ситуацијата која што од реален живот преминува на интернет 

мрежа. Онлајн контакти, доколку двете страни се согласат, дека може да им 

помогнат на лицата со интелектуална попреченост да ги прошират и одржат 

социјалните контакти. Лицата со интелектуална попреченост често имаат ограничена 

мобилност (тешкотии во движењето низ градот, тешкотии во учењето нови патишта) 

или да се движат независно по назначени патеки, на пр. место на престој – дневен 

центар. Интернет апликации, како што е Скајп, може да биде добро решение 

доколку лицето со попреченост не е во можност да сретне нов пријател во слободно 

време. 

Како и да е, во случај на Г-а Х, новиот познаник се покажа како непријатно искуство 

за неа. Нејзината врска покажува дека Г-дин Y ја контактирал пречесто и почнал да ја 

навредува со текот на времето. Г-а Х во оваа ситуација информирала член на 

семејството кој одлучил да го пријави случајот во полиција. Важно е да се сврти 

внимание на автономноста во процесот на донесување на одлуки на Г-а Х и 

нејзината способност да побара неопходни информации. Г-а Х знаела дека на Скајп 

постои опција за блокирање на непосакувани пријатели и побарала помош од 

личност за поддршка од институцијата која ја посетува. По добивање на неопходните 

информации, таа го блокира Г-дин Y и со тоа го прекинала несаканото запознавање.  

Во опишаниот случај, родителите интервенирале коректно со пријавување на 

случајот во полицијата. Други луѓе од околината кои биле запознаени со случајот 

исто така можеле да го пријават, во согласност со законската обврска која им е 

наложена да ги информираат надлежните органи за извршување на дело гонети по 

службена должност. 

Секој пат полициските службеници, кога стануваат свесни за сомневање за 

извршување на злочин, прават легална и криминална проценка во смисла дали 

однесувањето на починителот ги има сите карактеристики на делото наведено во 

кривичниот закон. Дополнително, ја информираат личноста известувајќи дали 

делото е гонето по службена должност или на барање на жртвата.  

  

Коментар од криминолог 
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Возраст  30 
 

Вид на попреченост Умерена 

Од каде е таа/тој (село, мало градче, 
голем град и тн.) 

Варшава 

Со кого живее таа/тој (со родители, 
во стан, под кирија и т.н.?  

Со семејството 

Што работи таа/тој (работи, дома, 
работилница итн.)? 

Во моментот на настанот беше член на 
Окупациона тераписка работилница, 
моментално работи во продавница, 
продава добра 

Каде таа/тој користи интернет? Телефон, сопствен компјутер од дома 

Други важни информации  

 

Г-а K е активен интернет корисник. Попреченоста може да се забележи при директен 

разговор.Таа исто така има проблеми при движење. 

Г-а K: Имам фејсбук профил. Купувам он-лајн. На пример купувам чевли. Исто така 

имам профил на порталот за состаноци. Имам симпатична слика таму. Еден ден 

се запознав со еден човек на порталот. Закажав состанок и отидов на 

состанокот. Но сето тоа беше многу 

непријатно.  

 И што се случи?  

Г-а K: Не сакам да зборувам за тоа. 

Но, можеш ли само да кажеш како се 

чувствуваше? 

Г-а K: Јас бев многу исплашена и 

тажна. Јас бев многу исплашена и 

тажна. 

Имаш ли сега профил на порталот за 

состаноци? 

Студија на случај  3  Неуспешен датум со корисник на портал за 

запознавање  
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Г-а K: Не, само Фејсбук. Но тука исто така можеш да запознаеш некого. Има 

специјални групи. 

Дали научи нешто од таа ситуација? 

              Г-а К: Да, научив. 

              Јас научив дека беше добро што го запознав во центарот на градот.  

 

Коментар од психолог 

 

Опишаната ситуација го објаснува фактот дека ние имаме многу малку информации, 

покажува дека луѓето со интелектуална попреченост може да користат и користат 

портали за состаноци. Состанокот со маж запознаен преку интернет беше многу 

непријатно искуство за Г-а К. Таа не сакаше да зборува за него, ние само знаеме дека 

таа беше исплашена и се одјавила од порталот за состаноци. Г-а К. го задржа 

основниот принцип на безбедност за време на состаноците со луѓето кои ги запозна 

преку интернет што подразбира договарање на состанок на јавно место. 

Дополнително, битно е да се информираат и луѓето околу тебе дека одиш на 

состанок, каде и кога ќе се одржи. Луѓето од опкружувањето на лицата со 

интелектуална попреченост треба да им обезбедат информации со цел да спречат 

опасни ситуации.  

 

 

Во овој случај, многу е тешко да се разграничи дали полициската интервенција е 

неохподна или можна, бидејќи учесниците на настанот даваат многу малку 

информации. Опишаниот случај може да биде пријавен во најблиската полициска 

станица. Полициските службеници секој пат, кога постои сомнеж  за извршување на 

злочин, прават легална и криминална проценка во смисла дали однесувањето на 

починителот ги има сите карактеристики на делото наведено во кривичниот закон. 

Дополнително, ја информираат личноста известувајќи дали делото е гонето по 

службена должност или на барање на жртвата.  

 

Коментар од криминолог 
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четокот јас сакам да те прашам зошто го користиш интернетот? Кои бенефиции ги 

имаш од тоа? 

А: Го користам интернетот за пребарување на информации. Меѓу другото и за 

познати лица и за фудбалери. 

Д: Кој портал го користиш ти? 

А: Тоа се два, Фејсбук и Инстаграм. 

Д: Што уште правиш он-лајн? 

А: Слушам песни на ју-туб и гледам филмови. Најчесто романтични комедии. 

Д: Разбирам. Интернетот го користиш за пребарување на информации, гледање на 

филмови и слушаш музика. За што друго? Размисли како го користиш секој ден? 

А: Јас објавувам информации за фудбал на Фејсбук. Јас главно се фокусирам на 

ликот на Роберт Левандовски. На Инстаграм објавувам фотографии од места 

каде што одам и го правам тоа за себе. 

Д: Што непријатно ти се има случено кога користиш интернет? 

А: Тоа започна со една ситуација во која на мојата фан страна на Facebook (Д: 

однесувајќи се на активности во сфера на аматерско актерство  А.) ми пиша еден 

човек. Тој користеше лажни податоци се претствауваше дека е од агенција за 

Возраст 24 

Вид на попреченост Даунов синдром 

Од каде е таа/тој (село, мало градче, 
голем град и тн.)? 

Голем град 

Со кого живее таа/тој (работи, дома, 
работилница итн.)? 

Со родителите 

Што работи таа/тој (работи, дома, 
работилница и т.н.)? 

Член во работилница за окупациона 
терапија 

Каде таа/кој користи интернет?  Дома и на работилница за окупациона 
терапија 

Други важни информации Г-дин А. е многу активен на социјални 
мрежи 

Студии на случаи  4,5,6  Прашања за приватност во социјалните 

медиуми 
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глумци. Тој ми предложи да учестувам во рекламирање на популарни хранливи 

продукти, во кој  Bartosz Kurek одбојкарот од одбокајрски тим на Полска исто 

така учествува. 

Ја најдов фан страната на глумецот по завршување на театарски настан за 

лица со попреченост. Јас му го дадов мојот вистински телефонски број, кој 

отпосле беше искористен. Знам дека не треба да давам такви информации. Јас ги 

додадов,како и да е,за да претходно споменатото лице од фиктивната рекламна 

агенција може да ме повика. 

Д: Кажи ми што направи ти во оваа ситуација? Кој ти помогна да ја решиш оваа 

ситуација? 

A: Мојот брат ми помогна. Се приклучи на мојата сметка и пиша во мое име. Тој 

ги следи објавите до одредена мера кои ги објавувам на интернет. Моите 

родители не знаат за моите активности на социјалните мрежи. Тие само знаеја 

за проблемот кога се случи. Човекот од фиктивната рекламна агенција знаеше 

дека јас сум лице со попреченост. 

 

Д: Oвoj човек се преправаше дека е од рекламната агенција. Дали тоа беше некој 

вид на исмејување? Дали се некои закани? 

A: Ме исмејуваше. Брат ми го предупреди човекот дека би повикал полиција. И 

брат ми го пријави случајот во полиција. 

Д: Како заврши тоа? Дали бевте поканети на судско сослушување? 

A: Не 

Д: Разбирам. Дали си со попреченост? 

A: Да 

Д: Значи некој дејствуваше во твое име?  

A: Да 

Д: Значи не знаеш како се заврши овој случај но ти знаеш дека твојот брат го 

пријавил во полиција. 

A: Да 

Д: Што те научи оваа ситуација? 

A: Тоа ме научи дека не смееш да ги ставаш личните информации во јавност. 

Д: Јас сакав да ја завршам првата фаза и да одам на видеата објавени на Ју-туб 

(канал за фиктивни бендови кои повеќе функционираат како група пријатели кои ги 
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движат своите усти на диско поло. Сето ова искомбинирано како слободна 

интерпретација на танцот беше објавено како филм на каналот). Во коментарите на 

овие видеа исто така се случи непријатна ситуација? Дали би сакала да зборуваш за 

тоа?  

A: Кога ги поставив видеата од моите вокални изведби на сцена со мојата група, 

наидов на бран закани и невкусни коментари на Ју-туб порталот. Татко ми го 

виде овој коментар и го повика брат ми. Тој нареди каналот да биде избришан. 

Имаше уште еден инцидент и сега знам дека не треба да објавувам. Брат ми и 

снаа ми сега знаат што објавувам. 

             Д: И следниот проблем? 

A: Го снимив филмот со мојот мобилен телефон од ТВ екранот. Тоа беше 

избришано од каналот бидејќи ги прекршив авторските права. 

Д: Дали знаеш што е прекршување на авторски права? Дали знаеше дека ти го 

кршиш законот? 

A: Не го знаев тоа. Јас не ги знаев правилата. 

Д: Дали би сакала да научиш за прекршување на авторски права така што 

прекршувањата што се случиле да не се повторат? 

A: Секако, да.  

 

Д: Сега имаме дополнителна фаза која се однесува на незнаењто на лицата со 

интелектуална попреченост за правилата за авторски права. Разбирам дека сакаш 

таков материјал да биде создаден. Оваа знаење ќе направи да се чувствуваш 

побезбедно он-лајн?  

 

              А: Би сакал да знам што да објавам на интернет.  

              Д: Дали тие ситуации смениле нешто во твоите он-лајн активности? Дали се плашиш 

              повеќе? Дали си попретпазлива? 

 

              А : Снаата ми објасни дека треба да бидам повнимателен на социјалните мрежи.

  

Д: Што би им советувал на луѓето кои исто така имаат проблем со интернет 

малтретирање? Што треба да направат според тебе тие луѓе најпрво? 

 A: За вас, мои драги и деца особено. Доколку некој е попречен, ве охрабрувам да 

бидете безбедни. Оставете судот и полицијата да помогнат, дозволете им на 

вашите родители да ги набљудуваат вашите он-лајн активности. 
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Д: Ве охрабрувам да ги следите резултатите од истражувањата и публикацијата 

поврзано со овој лесно разбирлив текст. Ви благодарам на разговорот. 

 

Коментар од психолог 

 

Доколку лицето со попреченост не е оставено само на себе додека користи 

интернет, постои можност да им каже на поддржувачите или членовите на 

семејството за случките кои можат да бидат потенцијална опасност. Ние немаме 

детални информации како Г-дин А го информирал својот брат за рекламната измама 

и како дознал дека податоците кои ги дава лицето се фиктивни. Би било добро да се 

знае дали Г-дин А самиот почувствувал дека ситуацијата е сомнителна, или неговиот 

брат после разговорот со него, дошол до заклучок дека треба да се провери 

идентитетот на оваа личност. Во претставената ситуација, уште една зависност може 

да биде забележана (исто така идентификувана за време на претходниот проект 

SafeLab) – честопати лицата кон кои се упатени лицата со интелектуална попреченост 

се роднини, на пр. лица кои и самите користат интернет. Како што вели Г-дин А вели- 

родителите не знаеле за неговата активност на интернет. Може да се претпостави 

само дека родителите лично не користат интернет или го користат повремено. Оваа 

ситуација покажува колку е важно да се едуцираат не само лицата со интелектуална 

попреченост, туку и лицата околу нив. Братот на Г-дин А одлучил да ја информира 

полицијата. Г-дин А нема информација за тоа како дошло до истрага, и го оправдува 

тоа со својата попреченост. Во сличен случај, дури и ако се однесува на лице со 

попреченост – важно е лицето со попреченост да биде вклучено во процесот на 

донесување на одлуки за информирање на Полицијата и да има пристап до 

информации за исходот од постапките. Важно е за Г-дин А да дознае како случајот 

завршил. Благодарение на учество во процесот на донесување на одлуки за 

информирање на полицијата и информации за тоа како случајот завршил, Г-дин А би 

имал можност да изгради чувство за извршување и влијание врз сопствениот живот, 

со кое би му се спротивставил на феноменот на научена беспомошност. Лицата со 

интелектуална попреченост најчесто доживуваат научена беспомошност, чувство 

дека немаат влијание врз тоа што им се случува во нивните животи. Научена 

беспомошност, може да ги изложи на доживување на насилство, како на интернет, 

така и во реалниот живот.  
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Во опишаниот случај, семејството интервенирало коректно со пријавување на 

случајот во полицијата.  Други луѓе од околината кои знаеле за случајот можеле исто 

така да го пријават во согласност со законската обврска која им е наложена да ги 

информираат надлежните органи во врска со починетото дело кое ќе се гони по 

службена должност. 

Секој пат полицијата, кога ќе биде свесна за сомневање за сторено кривично дело, 

прави легална и кривична проценка во однос на тоа дали однесувањето на 

сторителот ги содржи карактеристиките на делото специфицирано во Кривичниот 

закон. Дополнително, тие ја информираат личноста известувајќи ја личноста дали 

делото ќе биде гонето по службена должност или на барање на жртвата. 

 

СЛУЧАЈ 4 

Д: Јас сакав да ја завршам првата фаза  и да одам на видеата објавени на јутуб (канал 

за фикциони бендови повеќе функционираат како група пријатели кои ги движат 

своите усти на диско поло). Сето ова искомбинирано како слободна интерпретација 

на танцот беше објавено како филм на каналот. Во коментарите на овие видеа исто 

така се случи непријатна ситуација? Дали би сакала да и кажеш за тоа?  

A: Кога ги поставив видеата од моите вокални изведби на сцена со мојата група, 

наидов на бран закани и неповолни коментари на јутуб порталот. Татко ми го 

виде овој коментар и го повика брат ми. Тој нареди каналот да биде избришан. 

Тука имаше уште еден инцидент и сега знам дека не треба да објавувам. Брат ми 

и снаа ми сега знаат што објавувам. 

Коментар од психолог 

 

Случајот е презентиран со недоволно информации, би било препорачливо да се 

добијат дополнителни информации, вклучувајќи ја и содржината на заканите и 

непријатните коментари, и како Г-дин А се чувствувал кога ги прочитал. Ние не ја 

знаеме реакцијата на Г-дин А на овие коментари.  Дали се чувствувал луто дека некој 

сакал да го уплаши или да го навреди? Имајќи во предвид, дека денес секој 

навредлив коментар ќе ја предизвика личноста со интелектуална попреченост да се 

почувствува како да била повредена. Затоа е важно да се праша за 

неговите/нејзините чувства, благодарејќи на тоа ќе ја разубедиме дека 

Коментар од криминолог 
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неговите/нејзините чувства се важни и во иднина таа/тој ќе не третира како лица на 

кои ќе може да се обрати кога ќе настане проблем. Како и да е, независно од 

емотивната реакција, треба да бидат превземени чекори за отстранување на 

коментарите, блокирање на тој што ги постирал итн. Во овој случај, иако не ја знаеме 

содржината на коментарите, може да се претпостави дека Г-дин А доживеал така 

наречен говор на омраза. Не е познато дали коментарите се однесувале на 

попреченоста на лицата кои се појавуваат во видеото. Во вакви ситуации, на страна 

од акциите со цел отстранување на коментарите, поднесување и блокирање на 

лицата кои ги пишуваат, важно е да се разговара со личноста која доживеала омраза. 

Треба да се објасни што треба да се направи за да се блокира/пријави сторителот, но 

исто така да се осигура дека никој нема право да се однесува кон другите на ваков 

начин. Важно е лицето со попреченост, со помош на личност на која и верува- во овој 

случај член од семејството- да донесе одлука за активностите, да има информации 

кои чекори ќе бидат превземени и доколку е можно активно да учествува во нив (на 

пр. со соодветна подршка да ги отстрани коментарите сам/а).  

Друго нешто кое е важно да се напомене е како таткото на г-дин А дознал за 

коментарите. Дали таткото ги надгледува активностите на Г-дин А на интернет, дали 

Г-дин А самиот побарал од татко му да ги види коментарите? Кој ја донел одлуката 

да се избрише каналот? Дали братот на г-дин А зборувал со него и му објаснил зошто 

таквата идеја изгледа добро? Прашање е дали отстранувањето на каналот со 

видеото кое Г-дин А го ко-креирал со неговите пријатели било најдобро решение. 

Доколку видеото не навредува никого, може да биде оставено, меѓутоа да бидат 

избришани коментарите или да се блокира опцијата за оставање на коментари под 

видеото. Последната одлука однесувајќи се на филмот треба да биде на Г-дин А, по 

дискусијата со неговиот брат. Уште еден осврт, доколку нашите роднини со 

интелектуална попреченост користат сметки на Фејсбук, Ју-туб, Инстаграм, ‘’се 

спријателуваат со пријатели ‘’ (нормално доколку се согласни на тоа), на тој начин, 

ќе видиме како се однесуваат на интернет и во случај на непријатни коментари ќе 

можеме ефективно, и најважно од се, бргу да ги подржиме. Г-дин А спомнува дека 

по оваа ситуација, неговиот брат и снаата знаат што тој става на интернет. Ако тоа е 

сторено со согласност на Г-дин А, може да биде ефективен начин да се набљудува 

неговата активност на интернет и да се спречат опасни ситуации. Меѓутоа, треба да 

се запомни дека самата личност со интелектуална попреченост треба да одлучи што 

ќе стави на интернет. Околината треба да пружа подршка, да обезбедува 

информации, но и да подржува независност, луѓето од околината не треба да ги 

заменат корисниците со интелектуална попреченост во донесување на такви одлуки.  
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СЛУЧАЈ 5 

Д: И следниот проблем? 

A: Јас го снимив филмот со мојот мобилен телефон од Тв екран. Беше отстранет 

од каналот поради кршење на авторските права.. 

Д: Дали знаеш што се авторки права? Дали знаеше дека го кршиш законот? 

A: Не знаев. Не ги знаев правилата. 

Д: Дали би сакала да научиш за прекршување на авторски права така што 

прекршувањата што се случиле да не се повторат? 

A: Се разбира, да. 

Д: Овдека имаме дополнителна фаза која се однесува на незнаењето на лицата со  

интелектуална попреченост за правилата за авторски права. Разбирам дека сакаш 

таков материјал да биде создаден. Ова знаење ќе направи да се чувствуваш 

побезбедно он-лајн? 

A: Сакам да знам што можам да објавувам на интернет. 

Д: Дали оваа ситуација смени нешто во твоите он-лајн активности? Дали се плашиш 

повеќе? Дали си повеќе внимателен? 

A: Снаата ми објасни дека треба да бидам повнимателен на социјалните мрежи.  

Д: Што ќе ги посоветуваш луѓето кои исто тка имаат проблем со сајбер насилство? 

Што мислиш, што треба прво да направат? 

A: На сите вас мои драги, посебно децата. Ако некој има попреченост, ве 

охрабрувам да бидете внимателни. Да немате потреба судот и полицијата да 

интервенира, дозволете им на вашите родители да ги гледаат вашите он-лајн 

активности. 

Д: Те охрабрувам да ги следиш истражувањата и публикациите поврзани со оваа 

проблематика на лесно разбирлив текст. Ти благодарам на разговорот. 
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Ситуацијата со кршење на авторските права опишана од страна на Г-дин А, покажува 

дека тој сака да биде совесен интернет корисник и е подготвен да добие нови 

информации како да го користи безбедно и легално.  

Запрашан дали горенаведените ситуации (случај 4 и 5), смениле нешто во неговото 

однесување, Г-дин А посочи дека сега има многу повеќе информации околу 

правилата кои помагаат да се одржува безбедноста. Г-дин А е свесен за фактот дека 

со цел да го користи интернетот безбедно, треба да има пристап до информации, но 

исто така се согласува неговото семејство да ги надгледува неговите он-лајн 

активности. 

 

            Сумирани коментари 

 

Како во случајот со другите 

форми на насилство, 

злоупотреба или ментално 

патење, луѓето од 

околината треба да обрнат 

внимание на промените во 

однесувањата на лицата со 

интелектуална попреченост 

кои користат интернет. 

Треба да се запомни дека 

тие не мора да бидат 

конзистентни со нашата 

претстава за тоа како 

личноста која доживува 

насилство се однесува (тага, 

молчливост, плачење). 

Искуствата на доживување 

злоупотреба може да 

Коментар од психолог 

Коментар од психолог: 

Луѓето од околината треба да обрнуваат 

внимание на промените во однесувањето 

на личноста со ИП која користи интернет.  

Образованието игра клучна улога во 

превенција на интернет насилство 

(cyberbullying).  

Личноста со ИП треба да ги знае 

основните принципи на Интернет 

безбедност, исто така, треба да знае 

што може да се превземе и кому може да 

се обрати доколку таа/тој се 

почувстува загрозено и/или повредено 

при користење на интернет. 

Коментар од психолог  
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предизвика лутина, агресија, промена во апетитот, потешкотии во спиењето, 

претерано возбудување. Затоа, ниту една промена во однесувањето на личноста 

која ни е позната не треба да биде потценета. Ако знаеме дека лицето со 

интелектуална попреченост користи интернет, важно е да се зборува за тоа со таа 

личност, да се биде заинтересиран што користи на интернет, кои активности ја 

радуваат и ја прават задоволна. Благодарение на нашиот интерес, ја намалуваме 

веројатноста да се случи нешто непријатно, личноста со попреченост ќе ни каже за 

тоа. Важно е и да се зборува за тоа какви опасности од користење на интернет може 

да бидат (вклучувајќи потпишување на несакан договор, познавање на некој кој не 

навредува, мамење, непријатни коментари по социјалните мрежи). За да се започне 

полесно, може да се користи брошура од самозастапниците во лесно читлива 

форма. Препорачливи се и курсеви за безбедно однесување на интернет за лицата 

со попреченост како и за лицата кои ги подржуваат. Важно е корисникот на интернет 

со интелектуална попреченост да одбере личност на која и верува од неговата 

околина, на која ќе може да и се обрати доколку има проблеми или се чувствува 

повредено, навредено додека користел интернет.  Дури и ако личноста од доверба 

нема поголемо техничко знаење за интернет безбедност, тој/таа може да пружи 

емотивна подршка на лицето со интелектуална попреченост и да му/и помогне да 

побара професионална помош, или да помогне да одлучи да го пријави случајот во 

полиција. Образованието игра клучна улога во превенција на интернет насилство. 

Лицето со интелектуална попреченост треба да ги знае основните принципи за 

безбедност на интернет, треба исто така да знае што може да се превземе и кому да 

се обрати ако тој/таа се чувствува загрозено и/или повредено при користење на 

интернет. Од информациите презентирани во опишаните случаи, поголемиот дел  од 

лицата со попреченост пријавиле дека се загрижени за ситуацијата која им се 

случила додека користеле интернет.   

Однесувајќи се на пријавените настани, чии описи биле добиени за време на 

испитувањето, би сакал да ве информирам дека сцените прикажани во сценаријата 

за жал содржат многу малку информации кои би дозволиле точна легална и 

кривична проценка на претставените настани. За да се утврди дали одредено 

однесување е криминал, мора да ги содржи сите елементи задолжителни според 

законот за соодветниот вид на криминал. Карактеристиките на инцидентот во 

Законот, со кои се одредува делото, мора да биде обезбедено по пат на кривична 

постапка, за да може да се изврши соодветна пресуда за секое дело. Накратко, 

секоја ситуација бара индивидуален пристап кон специфичен настан и легална и 

кривична проценка се врши од моментот на собирање на сите докази во случајот. 

Важно е да се напомене дека кривичните процедури во Полска наметнуваат обврска 

Коментар од криминолог 
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јавно да се информираат надлежните органи за починување на дело гонето по 

службена должност.  

Според Законот за Кривична постапка, ‘’сите оние кои знаат за криминално дело 

гонето по службена должност имаат социјална обврска да го известат Обвинителот 

или полицијата’’. Употребениот термин значи дека секој граѓанин кој го почитува 

законот  има морална и етичка одговорност да ги информира органите за можноста 

од починување на дело. Не пријавување на сомневање за сторено кривично дело не 

предизвикува изречена казна, меѓутоа, со обезбедување на  информации за делото, 

граѓанинот допринесува за откривање и казнување на сторителите, со што ја 

зголемува безбедноста. Обврската веднаш да го извести Обвинителот или 

полицијата, во случај да има сознанија за кривичното дело гонето по службена 

должност, исто така се однесува на сите државни и локални институции.  

Според институциите на Законот за кривични постапки, имање сознанија за дело 

(поврзано со нивните активности) имаат обврска да ги превземат неопходните акции 

се додека не се назначи орган за гонење на кривичното дело или додека се издаде 

соодветна наредба од Обвинителот од тој орган за да се спречат траги и докази на 

криминал.   

Ако оштетената страна е малолетна особа или неспособна личност комплетно или 

делумно, неговото или нејзиното право, вклучувајќи го и правото да поднесе 

пријава, тоа го прави законскиот застапник или личноста која има старателство над 

жртвата (Член 51 2 k.p.k.). Сумирајќи, треба секогаш да се нагласи дека кога и да се 

случи делото, или според наше мислење, од големо значење е да се изврши делото, 

како и секоја загрижувачка ситуација, од клучно значење е да се пријави во 

полицијата, која ќе превземе соодветни мерки потребни да се процени ситуацијата. 

Времето на реагирање е особено важно. Известувањето треба да се поднесе до 

Полициската единица која работи во областа на кривичното дело. Доколку тоа не е 

возможно или ако личноста не знае каде точно делото било починето, тој/таа треба 

да го пријави во најбрз можен рок до најблиската полициска станица, која понатаму 

ќе го препрати до соодветниот орган. Исто така има можност за обезбедување на 

информации во различна форма, на пример преку телефон или електронска пошта, 

како и анонимно, меѓутоа оралното известување, прифатено и запишано од страна 

на полициски службеник во форма на протокол изгледа најсоодветно.  

Тоа овозможува службеникот да поставува прашања и да собере сеопфатни 

одговори, честопати и да ги отфрли сомневањата за понатамошниот тек на 

активности спроведени од полицијата. Оваа форма исто така, ја олеснува работата 

на полицијата и другите органи кои бргу можат да ги соберат потребните податоци и 

информации преку разговор. Особено околу прашањата кои можат да бидат 

исцрпени со интернет насилство (пр. објавување на навредливи фотографии или 

коментари, малтретирање, заплашување, користење на електронски средства како 

интернетот) важно е да се достави пријава до полицијата што е можно побргу и да се 
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обезбедат докази, на пр. СМС пораки, фотографии, така наречени скриншотс од 

вашиот телефон или некој друг уред.  
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Здружение Регионален центар за лица со 
интелектуална попреченост Порака Наша 
 

 

  

 

 
 

 

 

Возраст  25 години 
Тип на попреченост Церебрална парализа 

Од каде е тој/таа (село, мал град, 
голем град  итн.)? 

Куманово 

Каде тој/таа живее (со родителите, 
во сопствен стан, станбена единица 
итн.)? 

Живее со своите родители 

Што таа/тој работи (вработен/а,  
најголем дел од времето го 
поминува во домашни услови, 
заштитни работилници итн.)? 

Вработен во Јавна институција  

Каде таа/тој користи интернет? На работно место/дома 

Други поважни информации  

 

Јас сум лицето А.А. и имам 25 години. Роден сум како лице со церебрална парализа 

и немам интелектуална попреченост. Дипломирав на економскиот факултет  во 

Скопје и сум вработен. Живеам заедно со своите родители и сестра ми и многу 

повеќе користам интернет кога сум дома отколку кога сум на работа. Како и сите во 

ова модерно време на интернет и на социјални мрежи и јас сум прилично активен и 

тоа ми е еден од начините да останам во контакт со своите пријатели  и роднини 

поради неможноста да бидам толку физички активен и да излегувам често надвор со 

пријатели. Интернетот денес сите знаеме дека е најдоминантна алатка на спојување 

на луѓето од сите краишта на светот. Се повеќе луѓето се закачуваат на интернет и 

разменуваат пораки и си ги одржуваат контактите со своите блиски. Така и јас не сум 

имун на тие навики посебно кога се земе во обзир мојата физичка ситуација,  и 

неможноста да излегувам толку често. Па така интернетот за мене преставува 

прозорец во светот кој  преку него се информирам за сите новини кои се случиле на 

локално и глобално ниво. Средство со кое можам да се информирам за разноразни 

случки со посебен осврт на спортот и спортските натпреварувања кои се одвиваат, го 

користам за комуникација и при работа, за размена на документи со моите колеги 

кои ни се потребни во работниот процес. Секако исто така бидејќи сум голем 

љубител на рок музиката, честопати наоѓам некои концерти на Ју-туб на моите две 

Студија на случај 7  Добивање пари под лажен изговор 
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омилени групи  Iron Maiden i Pink Flloyd. И многу други корисни и интересни 

информаци кои ми помагаат во секојдневното функционирање. Иако користењето 

на интернетот и социјалните мрежи, има многу предности, сепак постојат 

определени луѓе кои сакаат да искористат нешто твое лично или да те  искористат за 

нешто. Еве и јас ќе ви раскажам едно мое непријатно доживување кое ми се случи 

неодамна. Еден ден влегувам 

на Фејсбук и во иконата за нови 

пријателства стои понуда од 

еден дечко. Влегов во полето 

на заеднички пријатели и 

видов дека тој е пријател на 

Фејсбук со еден мој добар 

пријател. Веднаш по 

додавањето ми пишува дека 

тој и неговите другари прават 

фудбалска екипа за 

престојниот локален турнир. И 

дека им е потребна фудбалска 

топка и 1000 денари како влог 

кој секој поединец треба да го даде за екипата, за да екипата биде примена на 

турнирот. Исто така ми прати во инбокс  некаква понуда од турнирот кој ги 

потврдува неговите барања. Се договоривме да се чекаме на местото на одржување 

на турнирот на локалното игралиште во мојот град. Отидов таму во договореното 

време, го видов него и остатокот од екипата се запознавме, и отидовме да го 

пополниме формуларот за учество на екипите. Кога го пополнував формуларот 

увидов огромна разлика од тој што ми го прати на фејсбук од официјалниот 

формулар на турнирот. Цената за учество на една екипа од 8 играчи од кои три беа 

резерва, чинеше се вкупно 1700 денари. И за разлика од формуларот што другарот 

ми го даде овој имаше печат од организацијата која го организира турнирот, и 

потпис од одговорното лице на турнирот. Со едноставна математика оценив дека со 

моите 1000 денари  сум  покрил  дури 60 % од трошоците на турнирот, додека 

другите 7 члена од тимот поделиле 40% од трошоците, а јас им дадов и фудбалска 

топка која ја користеа за тренинг помеѓу два натпревари. Згора на се поради моите 

физички неможности не ми дадоа да играм ниту една од 8-те натпревари од 

турнирот, дури и кога резултатот беше убедливо на наша страна. Се почувствував 

измамено и осамено во тој момент, бидејќи и покрај моите физички недостатоци, 

само сакав да бидам дел од таа екипа да се дружиме и колку што е во моја можност 

да помогнам на екипата да победи на турнирот. Се почуствував изиграно и мојата 

доверба при комуникција со другите луѓе, а посебно на интернет беше намалена и 

секогаш после тоа имав доза на страв при комуникацијата со други луѓе на 

социјалните мрежи.  
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Преку внимателно читање и анализирање на содржината на Студијата на случај 1 

може да се увиди дека употребата на интернет е во функција да се воспостави 

примарниот контакт односно пријателство кое понатаму се злоупотребува. И овој 

пак се користи социјалната мрежа Фејсбук  да се воспостави контактот. Во овој случај 

не може да се констатира класична форма на cyberbulling (сајбер заплашување) 

согласно типовите на сајбер заплашување кои ги дефинира Nancy Willard, M.S., J.D. 

Контекстот на случување се испреплетува и вклучува онлајн комункација и дирекна 

комуникација лице в лице со лицето сo кое се спријателува A.A. на Фејсбук. 

Тука станува збор за дискриминација1 врз основа на лична карактеристика односно 

основaта на дискриминација е здравствената состојба и телесната попреченост. На 

тој начин очекувањата на лицето А.А. се неисполнети односно тој не е вклучен во 

натпреварите иако ги има направено донација како и сите други членови на тимот. 

Поради неисполнување на очекувањата лицето се чувствува измамено, осамено и 

отфрлено. Ова искуство е дефинитивно непријатно искуство на лицетo А.А. и 

преставува основа за намалување на довербата во понатамошна комуникација со 

другите луѓе независно дали интеракцијата се случува оф-лајн или он-лајн.  

Во студијата на случај не е наведено кои следни чекори ги има преземено лицето 

А.А. Можна стратегија на соочување со овој проблем е да се сподели со 

родителите/старателите како и блиските пријатели на лицето А.А. Исто така Фејсбук 

нуду можност да се блокираат извесни контакти. Може да се работи и со стручен 

тим со цел да се воспостави доверба во контактите со други лица како во директна 

комуникација така и при он-лајн комуникација. 

Коментар од криминолог 

 

Конкретно во Првата студија на случај доставен од Ваша страна, потребно е да се 
направи разговор со лицето А.А. на повеќе детали од наведеното, за да се утврди 
дали постои основано сомнение за сторено кривично дело „Измама„ по член 247 
став 2 од КЗ за кое  согласно член 247 став 8 гонењето се превзема по приватна 
тужба. 

 

                                                             
1 Водич за основи на дискриминација; достапен на следниот линк: 
https://www.osce.org/mk/skopje/116790?download=true 

Коментар од психолог 
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Возраст  41 години 
Тип на попреченост Умерена интелектуална попреченост 

Од каде е тој/таа (село, мал град, 
голем град  итн.)? 

Куманово 

Каде тој/таа живее (со родителите, во 
сопствен стан, станбена единица итн.)? 

Живее со своите родители 

Што таа/тој работи (вработен/а,  
најголем дел од времето го поминува 
во домашни услови, заштитни 
работилници итн.)? 

Посетува социјална сервисна служба 
Дневен центар за лица со умерена и 
тешка интелектуална попреченост 

Каде таа/тој користи интернет? Лично таа не користи Интернет, користи 
нејзината мајка 

Други поважни информации  

 

 

ET е лице со интелектуална попреченост. Долги години била корисник во Завод од 

затворен тип каде научила како самостојно да се грижи за себе и околината во која 

живеела долги години и многу ретко си доаѓала дома. Во 2000 година кога започнал 

процесот на деинституционализација во РМ нејзините родители одлучиле да ја 

повлечат од Заводот со цел да почне да посетува Дневен центар во местото на 

живеење, а останатиот дел од денот да го поминува со своето семејство.  ЕТ е лице 

кое не знае да чита и пишува, а поради фактот што долги години била во институција 

не знае да го користи интернетот како алатка за комуникација, таа нема свој ФБ 

профил, Твитер,  не користи Ју-туб и слично.  

Едниот родител (мајката) на ЕТ поседува свој Фб профил каде меѓу другите 

споделени  мислења, ставови и предлози на полето на попреченоста во РМ, мајката 

има споделено и повеќе приватни фотографии од своето семејство.Таа исто така го 

користи својот фб профил за да одржува комуникација со родителите, едукаторите и 

дневниот центар кој го посетува нејзината ќерка.  

Една од тие фотографии каде на иста била ЕТ била превземена од непознато лице, 

која ја искористило фотографијата со тоа што ја постирал во група во која има голем 

број на Фб членови, а целта на групата е исмејување на фотографии со различни 

содржини. Дури од негова страна биле дадени коментари и насоки на кој начин 

луѓето да се исмејуваат и да ја навредуваат фотографијата на која била ЕТ. За многу 

кратко време на фотографијата биле забележани поголем број на навредувачки и 

Студија на случај 8  Сајбер малтретирање 
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исмејувачки коментари, а истата фотографија со светлосна брзина се проширила на 

социјалната мрежа со што ја виделе голем број на луѓе.  

Мајката вели дека роднини и пријатели почнале да се јавуваат кај нив дома за да и 

соопштат дека е злоупотребена фотографијата од нејзината ќерка. Во тој момент 

мајката посочи дека ако сте искусиле интернет злоупотреба, може да се чувствувате 

како да се соочувате со моќен и невидлив напаѓач. Се чувствувате лути, престрашени 

и под напад во сопствениот дом, немоќни да се одбраните себеси, дури иако се 

разбирате во компјутери.  

Мајката изјави: Се чувствувам посрамена поради тоа што бевме измамени да 

станеме жртви на сајбер насилство и се обвинуваме себеси што не  направивме 

повеќе да се заштитиме. Но, кога подоцна внимателно размислив, не бевме ние 

виновни- единствено напаѓачот е одговорен за насилството кое се случи и нема 

причина да се чувствуваме засрамени. 

Според мајката во моментот кога се случило тоа се почувствувала навистина 
беспомошно, а фрустрирачко било тоа што не знаела на кого и на кој начин да го 
пријави инцидентот. На крај инцидентот бил пријавен преку социјалната мрежа и 
истата фотографија била отстранета. Но и ден денеска им се случува да ги сретнат 
луѓе и да проговорат за тоа што се случило со ЕТ.  
 
Ова семејство долги години се бори со стигматизација и предрасуди од страна на 
средината во која живеат поради фактот што имаат дете со попреченост и живеат во 
приградска населба. Со овој инцидент тие повторно се соочуваат со истиот проблем 
само преку социјалните мрежи, а тоа остава многу негативни последици и врз 
останатите членови на семејството. За жал својот револт нема каде да го искажат и 
никој не може да се спротивстави на ваквите дејствија и да им помогнат на 
семејствата за да сторителите ја добијат соодветната казна.  
 
Денеска, мајката се поретко ги користи и социјалните мрежи и интернетот за да 
споделува приватни информации или слики од своето семејство, особено од својата 
ќерка. И понатаму, иако поретко, членовите на семејството го користат интернетот 
како алатка за да добијат информации или да искажат свое мислење на одредени 
теми, со но многу поголема претпазливост тема на нивните објави е нивната ќерка 
или сестра. 
 
Исто така, сеуште го користат за да останат во комуникација со роднините, 
пријателите или вработените во дневниот центар. Велат дека често го гледаат 
профилот на самата организација за да следат што се случува таму и што работи 
нивната ќерка. 
 
За жал, револтот и чувството на беспомошност дека нешто слично може да се случи 
и дека не постои механизам како да спречат слично искуство, сеуште постои.  
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Коментар од психолог 

 

Секој од нас може да биде таргет на сајбер заплашување. 

Преку анализа на содржина на Случај 2 може да се увиди дека лицето Е.Т и нејзиното 

семејство доживуваат сајбер заплашување преку социјалната мрежа Фејсбук 

односно станува збор за еден тип на 

сајбер заплашување наречен Outing и 

Trickery. 

Outing и Trickery опфаќа објавување 

на нечии тајни или непријатни 

информации или објавување на нечии 

фотографии. Во овој случај сајбер 

заплашувањето се манифестира преку 

објавување навредувачки и 

исмејувачки коментари во врска со 

објавената слика. 

Недостасува експлицитна 

информација на кој аспект од сликата 

се однесуваат коментарите (дали 

коментарите се однесуваат на 

етничката припадност, полот, 

возраста, попреченоста или друг 

аспект на личноста на објавената фотографија).  

Главниот аспект на заплашувањето е тоа што има големо емотивно и психолошко 

влијание. Во овој случај мајката на Е.Т. соопшува типични и непосредни одговори кои 

ги доживува личноста при сајбер заплашување: лутина, страв, срам како и 

фрустрација и немоќ да се заштити себе и своето семејство од ваков тип на 

заплашување односно малтретирање.  

Во оваа студија на случај недостасуваат информации кои подиректно би ни укажале 

како лицето Е.Т. го доживува ова непријатно искуство односно дали се појавува кај 

нејзе срам, изолираност, тага, промени во навиките за спиење и исхрана, промени во 

расположението или пак промени во секојдневните активности кои и носат радост и 

ја исполнуваат.  

Во овај случај имаме активна стратегија на соочување на проблем ситуацијата преку 

пријавување на случајот на социјланата мрежа и исто така мајката го споделува ова 

искуство со други личности. Една можна стратегија на соочување на овој проблем е 

Мајката изјави: Се чувствувам 

посрамена поради тоа што 

бевме измамени да станеме 

жртви на сајбер насилство и се 

обвинуваме себеси што не се 

направивме повеќе да се 

заштитиме. Но, кога подоцна 

внимателно размислив, не 

бевме ние виновни-единствено 

напаѓачот е одговорен за 

насилството кое се случи, и 

нема причина да се 

чувствуваме засрамени.  
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да се запознаат вработените на Дневниот центар што го посетува нивната ќерка како 

и барање на правен совет/помош дали ова дело може да се пријави како 

„злоупотреба на лични податоци“.  

 

Коментар од криминолог 

 

Втората студија на случај  со превземање на фотографија објавена на ф.б. профил, 
можело претходно лицето кое објавува фотографии да се информира и да ги 
заштити од превземање на злонамерни лица. Меѓутоа кога веќе се случило истото 
можело да се пријави во полиција, да се извршат проверки, да се утврди 
содржината на објавите, сторителот, да се види дали се злоупотребени и лични 
податоци или само фотографија па врз основа на добиените податоци да се види  
дали и за кое кривично дело станува збор или пак за прекршок. 
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Студија на случај  9  Лажен Фејсбук профил 

 

Возраст  43 години 
Тип на попреченост Комбинирани развојни нарушувања 

Од каде е тој/таа (село, мал град, голем 
град  итн.)? 

Скопје – главен град на Македонија 

Каде тој/таа живее (со родителите, во 
сопствен стан, станбена единица итн.)? 

Живее со својот татко, мајката е 
почината 

Што таа/тој работи (вработен/а,  најголем 
дел од времето го поминува во домашни 
услови, заштитни работилници итн.)? 

Посетува социјална сервисна служба  
за самозастапување СОЛЕМ 

Каде таа/тој користи интернет? Во социјална служба/дома 

Други поважни информации  

 

Јас сум лицето Е.Ч. и имам комбинирани пречки во развој (церебрална парализа, 

хидроцефалус и интелектуална попреченост). Имам завршено средно образование 

во специјално училиште. Живеам во Скопје со татко ми, а мајка ми е почината. Не 

сум вработена, но секој ден одам во Здружението СОЛЕМ и таму изработувам 

производи. Користам интернет, а најмногу Фејсбук, Вибер и Ју-туб. Фејсбук и Вибер 

најмногу користам за да се слушам со сестра ми која не живее во Македонија. На 

Фејсбук имам многу пријатели, но некои од нив и не ги познавам лично. Порано 

незнаев како можам да ги заштитам моите податоци и слики на Фејсбук, но од 

СОЛЕМ ме научија како се прави заштита на моите податоци. Пред да ги заштитам  

моите податоци ми се случи еден непријатен настан бидејќи незнаев дека некој 

може да ги користи моите слики кои ги објавувам на Фејсбук. Еден ден една 

другарка ме прашува зошто сум направила нов профил на Фејсбук, дали сега не го 

користам стариот профил? Јас и кажав дека немам нов профил, дека го користам тој 

профил што ми е. Таа ми рече дека пред неколку дена сум ја побарала за пријател 

на Фејсбук од нов профил и таа ме прифатила. Останав збунета. Тогаш другарка ми 

ми го отвори нејзиниот профил и ми го покажа „мојот нов профил„. Бев многу 

збунета. 

Сликата на профил беше иста како мојата, а и името и презимето беа исти. Разликата 

беше само што на крајот од презимето имаше ѕвездичка. Одма ги известив сите мои 

пријатели на Фејсбук да знаат дека некој/а направил лажен профил со моја слика и 

име и презиме и да не го прифаќаат за пријател бидејќи тоа не е мој профил. Се 

исплашив и незнаев што да правам, па затоа го исклучив мојот профил од Фејсбук и 

неколку месеци не користев Фејсбук. Кога почнав да доаѓам во СОЛЕМ им кажав што 

ми случи и дека затоа не користам Фејсбук повеќе. Тие ми кажаа дека можам да ги 
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заштитам моите слики и податоци и да неможе никој да ги види, туку само јас. Тогаш 

направив нов профил и асистентите од СОЛЕМ ме научија како да ги заштитам 

податоците и сликите. Сега и јас можам да му помогнам на некој да ги заштити 

своите слики и податоци на Фејсбук. Исто така во СОЛЕМ ми кажаа дека случајот сум 

можела да го пријавам во Агенција за заштита на податоци, но јас за тоа незнаев. 

Сега користам Фејсбук но сите податоци ми се заштитени, а сликите може да ги 

гледаат само моите пријатели.  

Најчесто интернетот го користам кога сум дома, поретко во СОЛЕМ за да се слушнам 

со своите пријатели и роднини и за да гледам што се случува на фејсбук. Меѓутоа, 

сега секогаш кога ќе сакам да објавам слика од себе или од своите пријатели, или 

кога ќе сакам да споделам нешто со Фејсбук пријателите, многу внимавам како ќе го 

направам тоа, и одбирам што ќе ставам. И за секој случај, проверувам дали е 

навистина споделено само со моите пријатели. Истото им го кажувам и на другите. 

Не би сакала никој да се почувствува измамен или тажен како што се чувствував јас.  

 

Коментар од психолог 

 

Cyberbullying (сајбер заплашување) е bulling (заплашување) што се одвива преку 

дигитални уреди како мобилни телефони, (преносни) компјутери и таблети. 

Cyberbullying-от може да се појави преку СМС пораки, апликации, или објавување на 

содржина на социјални медиуми, форуми или игри, каде што луѓето можат да 

пасивно или активно да учествуваат или да споделуваат различни содржини. Со 

појавата на новите технологии и интернетот, училиштето не е единствено место каде 

што може да се случи заплашувањето/малтретитрањето, туку тоа се случува и он-

лајн.  

Преку анализа на содржина на Случај 3 може да се увиди дека лицето Е.Ч. доживува 

сајбер заплашување преку социјалната мрежа Фејсбук односно станува збор за еден 

тип на сајбер заплашување наречен Impersonation2. Impersonation е претендирање 

да се биде некој друг односно најавување на туѓа корисничка сметка односно 

профил и постирање на различна содржина со цел едно лице да се направи да 

изгледа лошо, а со тоа да се наштети на неговата репутација и пријателства со други 

                                                             
2 Nancy Willard, M.S., J.D. Educator’s Guide to Cyberbullying and Cyberthreats. Center for Safe and 
Responsible Use of the Internet, 2007; преземено од 
https://education.ohio.gov/getattachment/Topics/Other-Resources/School-Safety/Safe-and-
Supportive-Learning/Anti-Harassment-Intimidation-and-Bullying-Resource/Educator-s-Guide-
Cyber-Safety.pdf.aspx 
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личности. Тука не станува збор за директна форма на насилство (како на пример 

удирање, клоцање, директно искажани навреди и закани) туку станува збор за 

индиректна форма на насилство (заплашување/малтретирање) каде агресорот е 

анонимен и лесно може да го сокрие својот идентитет.  

Согласно исказите на лицето Е.Ч. може да се заклучи дека лицето се чувствува 

измамено, вознемирено и збунето. Исто така чувствува и страв. Збунетоста и 

чувството на страв може да се поткрепат со фактот дека лицето Е.Ч. најпрво се 

определува како неинформиран и наведува дека е изненаден и не е запознаен со 

можните форми на насилство кои може да се случај он-лајн. Првата реакција на 

соочување со cyberbulling-от (сајбер заплашувањето) е повлекувањето односно 

исклучувањето на Фејсбук профилот.  

Потоа е пристапено кон активно соочување со проблем-ситуацијата односно лицето 

Е.Ч. својот проблем го соопштува на компетентни лица (асистенти од Солем) кои го 

упатуваат на безбедно користење на интернет. Иако првата реакција е повлекување 

(исклучување на Фејсбук профилот) понатаму лицето Е.Ч. активно го споделува 

своето искуство со други лица со цел другите личности да научат од нејзиното 

непријатно искуство со „крадење“ на корисничкиот профил на Фејсбук.  

Друга можна стратегија за соочување со горенаведената проблем ситуација е 
информирање на Фејсбук дека профилот е компромитиран.Тоа може да се направи 
преку Фејсбук страницата за пријавување на вакви случаи My Account Is 
Compromised. Исто така може да се побара правна помош со цел да се провери дали 
овој случај може да се пријави како дело „злоупотреба на лични податоци.“ 

 

Коментар од криминолог 

 

Третата студија на случај е лицето Е.Ч. кое добро  постапило со тоа што побарало 
помош и ги заштитило своите податоци јавно објавени на социјална мрежа. Ова  
претходно да било укажано немало да се случи ваков настан, но добро е што 
искуството подоцна го споделило со други свои пријатели за да и ним не им се случи 
такво нешто. Во секој случај за секое сомневање или настан треба да се пријави во 
полиција за да се извршат дополнителни проверки дали има  повеќе од она што е 
напишано во студија на случајот, кои се податоци се превземени, како и во кои цели 
се користени од другото лице, со каква намера  дали за себе или за друг да оствари 
некаква корист или на друг да му нанесе некаква штета.  

(член 149 став 2 од КЗ).   
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Сумирани коментари 

Коментар од психолог 

 

 Да се спроведе изворна емпириска студија со цел да се детектира преку кој 

медиум (интернет страници, апликациии и/или социјални мрежи) лицата со 

интелектуална попреченост се најчесто изложени на cyber bulling (сајбер 

заплашување); како и на кој начин пристапува на интернет: дали преку 

(преносен) компјутер или преку друг уред како таблет или мобилен телефон; 

 Врз основа на сознанијата од изворната емпириска студија да се направат 

соодветни промени во легислативата со цел  заштита на лицата со 

(интелектуална или друга) попреченост во случај на cyber bulling (сајбер 

заплашување); 

 Обучување на стручни лица (психолози, социјални работници, педагози итн.) кои 

ќе бидат „прва помош“ каде лицата со интелектуална попреченост ќе можат да 

пријават cyber bulling (сајбер заплашување); 

 Да се организираат/отворат центри за учење за безбедно користење на интернет 

како за лицата со интелектурална попреченост така и за нивните 

родители/старатели односно градење на ефективен пристап кој ги интегрира 

родителите и наставниците во справувањето со сајбер-малтретирањето во 

специјалните училишта; 

 Да се организира работилница со цел стекнување на социјални вештини и 

градење на интерперсонални релации за да се превенира зависност на 

користење на технологија/интернет, а со тоа ќе се намали и веројатноста од 

изложеност на cyber bulling (сајбер заплашување); 

 Создавање на програми anti-bulling или anti-cyber bulling (сајбер заплашување) и 

 Обезбедување на правна помош при соочување со cyber bulling (сајбер 

заплашување). 

 

 

Коментар од криминолог 

 

Во врска со Вашето  барање  за интервју и доставените настани искажани од  граѓани 
кои сакале да останат анонимни, во врска со  случувања кои не ги пријавиле во 
полиција, а се однесуваат на „интернет измама и злоупотреба„  СВР Куманово во 
област на „интернет измами и злоупотреби„ преку своите ОЕ превзема превентивни 
мерки за јакнење на свеста за препознавање и заштита од интернет злоупотреби, 
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како и работи на откривање и санкционирање на сторителите на интернет 
злоупотребите. 

Отсек за превенција во своето работење преку проектни активности и едукација ги 
опфаќа сите категории на граѓани во информирање за човекови права,  
препознавање на прекршување на истите, помош и заштита на граѓаните 
вклучително и кога станува збор и за интернет злоупотребите.  

Целна група во превентивната работа се сите почнувајки од младите-малолетни 
лица  ученици во основно и средно образование. Во оваа група на ученици опфатени 
се и младите со интелектуална попреченост кои се опфатени во редовната настава 
во образовните  институции. Исто така  на секоја средба со граѓани, трибини со 
наставници, со родители кои се организираат  континуирано секоја година во сите 
училишта и населени места  особено во изминатите неколку години со експанзија на 
користење на социјалните мрежи, се укажува на можните злоупотреби, заштита на 
податоци и информации, се охрабрува на препознавање на истите и пријавување во 
полиција без оглед дали е само сомневање дека нешто е сторено, поплака, 
прекршок или кривично дело, односно се охрабруваат граѓаните навреме да ги 
сигнализират сомневањата, да пријавуваат во полиција и да се превземаат 
конкретни мерки. На ваквите средби се опфатени лица и родители на лица со 
интелектуална попреченост. 

За секој пријавен настан веднаш се вршат оперативни проверки, доколку се работи 
за поплака се изрекува соодветна мерка усмено , писмено предупредување или ако 
се утврди дека има елементи на прекршок се издава  записник за сторен прекршок 
согласно  ЗППЈРМ и се поднесува Барање за поведување на прекршочна постапка до 
Основен Суд . Ако пак се работи за настан којшто содржи елементи на кривично 
дело согласно ЗКП се известува ОЈО, за понатамошна работа и класификација  за кое 
кривично дело станува збор, по што се превземаат мерки  од страна на определен 
полициски службеник за прибирање на докази  и поднесување до ОЈО, Кривична 
пријава со основано сомнение за сторено кривично дело по соодветен член од КЗ. 

Конкретно за кривични дела поврзани со „интернет измами и злоупотреби„  постои  
ОКК-Отсек за  компјутерски криминалитет,  кои превземаат мерки исклучиво за дела 
сторени преку  компјутерски  односно електронски систем. 

Кога станува  збор за лица со интелектуална попреченост, поради нивната посебна 
состојба  истите не ги препознаваат злоупотребите, не знаат што и каде да пријават, 
тешко разговараат за настанот. Заради поефикасно превземање на мерки и 
прибирање на доказен материјал, оштетената странка треба навреме да го пријави 
настанот – веднаш, штом ќе осознае дека такво нешто се случило.  Со оглед дека  
граѓаните меѓу кои и лицата со интелектуална попреченост  понекогаш не знаат 
каде, како да пријават или се плашат дека нема да бидат прифатени, ваквите 
настани не ги пријавуваат веднаш или воопшто не ги пријавуваат. Истите треба да 
знаат дека и во подоцен период од денот на случување или дознавање може 
настанот да го пријават. Овој коментар се однесува и на  примерите од анонимни 
лица кои се доставени од Ваша страна, а истите не се пријавени во полиција.  
Интернет злоупотребите може да се сторат и од омраза кон самата целна група, за 
што полицијата при пријавување нуди  флаер „Информација за жртви од криминал 
од омраза„ како да се идентификува криминалот од омраза, можности за 



33 
 

пријавување и правна помош, но и за јакнење на свеста за превенирање на 
криминалот од омраза во заедницата. 

Работа со лицата со интелектуална попреченост  бара по соодветен  пристап и 
внимание. За кривични дела каде жртви се лица со интелектуална попреченост при 
работа зависно за какво кривично дело станува збор и за колкав степен на 
попреченост, разговор обавува задолжениот работник за предметот или инспектор 
за малолетничка деликвенција (со соодветна обука). Соработуваме и со други 
државни институции  кои може да помогнат во информирање и заштита на оваа 
целна група и НВО поблиски за разговор со нив. 

Полициските службеници се обучени за професионален пристап, за почитување на 
човековите права, без предрасуди, без дискриминација и било каква форма на  
непочитување на граѓаните, а тука спаѓаат и лица со интелектуална попреченост и 
нивните семејства. Исто така полицијата располага со тим за работа како во 
превентивниот дел за препознавање и заштита од интернет злоупотреби така и за 
водење постапка и доставување соодветен поднесок до ОЈО.  

Потребно е да им се пружи специјална заштита на лицата со интелектуална 
попреченост, со обука, пристап за комуникација и средства за комуникација, 
примери и практични алатки-вежби за информирање на оваа група на луѓе. 

Отворени сме за  понатамошна соработка за  што поголема заштита, информирање и 
безбедност на лица со интелектуална попреченост. 
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Возраст 16 години 

Вид на попреченост 

 

Лесна интелектуална попреченост со 
селективен мутизам 

Од каде е тој/таа (село, мал град, голем 
град  итн.)? 

Santarém – среден град 

Каде тој/таа живее (со родителите, во 
сопствен стан, станбена единица итн.)? 

Прифатна институција за девојки  -  Lar das 
raparigas 

Што таа/тој работи (вработен/а,  најголем 
дел од времето го поминува во домашни 
услови, заштитни работилници итн.)? 

Посетува професионален тренинг курс за 
кулинарство 

Каде таа/тој користи интернет? Во институцијата/ дома и во школо 

Други поважни информации  

 
 

Инес е 16 годишно девојче со мал интелектуален дефицит и функционалност, 
селективен мутизам и институционализирана.  
Таа го заврши вториот круг на основно образование како ученик со посебни 
образовни потреби и институционализирана. 
Покажува разумно читање со разбирање и пишување, но покажува потешкотии во 
зборувањето. 
Најчесто користи интернет поради пристап до социјалните мрежи. 
Еден ден кога таа пробала да се вклучи на својот Фејсбук профил не можела бидејќи 
била блокирана, некој и ја украл лозинката и не можела да се вклучи. За да го реши 
проблемот, прашала колега кој би можел да и го одблокира профилот.  
Од овој инцидент, таа не го променила своето он-лајн однесување, меѓутоа смета 
дека треба да биде попретпазлива и да не прифаќа барања за пријателство од 
непознати лица.  
 
 

Коментар од психолог  

 
 
На психолошко ниво, индивидуалното влијание врз компјутерскиот криминал ќе 
зависи од низа фактори, имено клиничката историја на субјектот и квалитетот на 

 

Политехничкиот институт на Сантарем 

 

 
Студија на случај  10  Блокиран Фејсбук 
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неговата социјална подршка. Во случај кога некој е дијагностициран со Растројство 
во Интелектуален Развој, когнитивните ресурси кои им овозможуваат да 
перцепираат или да направат соодветна проценка или да го менаџираат и разрешат 
проблемот, секако, претставува значајна пречка. Дополнително, истражувањата 
покажале дека лицата со растројство во интелектуален развој се по ранливи на 
развојот на ментална болест, како во случаи со двојна дијагноза. Зависно од 
менталната состојба на жртвата, компјутерскиот криминал може да предизвика 
промена во психолошката состојба на личноста, на пример, во форма на различни 
симптоми на физиолошка анксиозност, немир, страв и опсесија, несигурност и 
претерана преокупација, ментални нарушувања. 

 
 
Со оглед на интелектуалните и адаптивните карактеристики на личноста со 
Растројство во Интелектуален Развој , од особено значење за нивната безбедност и 
емотивна рамнотежа, постојат услови и надзор врз нивниот пристап до интернет. 
Ако личноста нема автономија да одговори на различни животни ситуации, тој/таа 
нема да може да се заштити себеси на социјалните мрежи. Затоа, во овие случаи 
треба да биде ограничена визуелизација на одредени содржини, како и користење 
на лични документи за пристап до приватни сметки. Кога има јасно влијание врз 
психолошката добросостојба, нарушување на нормалното функционирање на 
личноста врз неговиот/нејзиниот живот во одреден контекст, на интра или 
интерперсонално ниво, потребата за специјализирана интервенција треба да биде 
секогаш земена во предвид.  
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Студија на случај 11  Кражба на идентитет 

 
  

Возраст 19 години 

Вид на попреченост 

 

Лесна интелектуална и емотивна 
попреченост 

Од каде е тој/таа (село, мал град, голем 
град  итн.)? 

Santarém – среден град 

Каде тој/таа живее (со родителите, во 
сопствен стан, станбена единица итн.)? 

Со мајка, татко и помлад брат 

Што таа/тој работи (вработен/а,  најголем 
дел од времето го поминува во домашни 
услови, заштитни работилници итн.)? 

Посетува професионален тренинг курс 
за кулинарство 

Каде таа/тој користи интернет? Дома и на школо 

Други поважни информации  

 

 
Карлос е 19 годишно момче со мали интелектуални и емоционални попречености и 
разумна функционалност.  
Тој го завршил Вториот циклус на Основно образование како ученик со посебни 
образовни потреби и посетува професионален курс. 
Има разумност во читање и орална експресија, меѓутоа има значајни потешкотии во 
пишувањето. 
Обично го користи интернетот поради пристап на социјалните мрежи за да 
разговара со семејството, сака да постира слики од автомобили и камиони со малку 
пишување и да го користи Ју-туб, за да суша музика. 
Еден ден кога се вклучил во својот Фејсбук профил видел фотографии и напишани 
фрази кои не ги постирал тој, некој му ја украл лозинката и му ја нарушил 
приватноста. 
Тој бил тажен поради ситуацијата, но не направил ништо за да ја реши ниту побарал 
помош од некого, само реагирал и продолжил да се однесува нормално. 
Од овој инцидент, тој не го сменил своето он-лајн однесување, туку смета дека е 
важно да ја прегледува историјата на интернет пребарувачот. 
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Студија на случај  12  Вознемирување 

 
  

Возраст 17 години 

Вид на попреченост 

 

Лесна интелектуална и емотивна 
попреченост 

Од каде е тој/таа (село, мал град, голем 
град  итн.)? 

Santarém – среден град 

Каде тој/таа живее (со родителите, во 
сопствен стан, станбена единица итн.)? 

Со баба и 

Што таа/тој работи (вработен/а,  најголем 
дел од времето го поминува во домашни 
услови, заштитни работилници итн.)? 

Посетува професионален тренинг курс 
за кулинарство 

Каде таа/тој користи интернет? Дома и на школо 

Други поважни информации  

 
Вероника е 17 годишна девојка со мали интелектуални и емотивни попречености. 
Го завршила Вториот циклус на Основно образование како ученик со посебни  
образовни потреби и посетува професионален курс. 
Покажува разумност во читање, пишување, зборување и функционирање. 
Најчесто, го користи интернетот за да се вклучи на Фејсбук, да провери е-пошта 
(Hotmail) и Ју-туб за да слуша музика. 
Преку Фејсбук повозрасни лица почнале да ја прашуваат лични прашања, се 
почувствувала прогонувана и била уплашена дека ќе и наштетат. 
Ја решила ситуацијата со блокирање на личноста и продолжила да се однесува 
нормално. 
Таа мисли дека не треба да има луѓе кои сакаат да им наштетат на млади луѓе. 
 

 
 

Коментар од психолог 

 
 
Случај 2 и Случај 3 
 
Ефектите од злоупотреба или криминал, какви и да се, секогаш влијаат негативно 
врз жртвата (физички или морално). Исто така изгледа многу веројатно дека тоа се 
разликува од личност до личност, од видот на злоупотребата, и, во случај на 
когнитивни органичувања, варира и во зависност од степенот на сериозноста на 
неспособноста и способноста  на личноста да ја интерпретира реалноста или да ги 
предвиди последиците од нивните акции. 
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Овие варијабли ќе бидат бесконечни, ќе поминат низ идејата дека самата жртва е 
ризик, способноста да реши дури и наједноставен проблем, свесноста да ги 
идентификува и препознае (или не) дали тој/таа има преживеано злоупотреба или 
криминал, ако тоа имало влијание, ако болело, или спротивно, предизвикало 
задоволство.  
Од секојдневното искуство во работа со лица со умерени/лесни ограничувања (и    
секако за  многу други), информации, свесност и превенции на ризични ситуации,или 
дури поопасни не е секогаш доволно кога импулсот ќе тропне на врата.  
Во таа ранливост, важно е трети лица да работат на превенција, трети лица да 
помогнат во подржување или подршка доколку е тоа потребно, или трети лица да 
предложат и да обезбедат казна за оние кои нападнале или се обиделе да нападнат. 
И покрај важноста од постигнување на автономија и потполно уживање на правата на 
младите лица со ограничувања, ‘’редовно или систематско надгледување ‘’, во некои 
случаи, е копче кое не треба да биде исклучено.  
Важно е за сите тие кои што се грижат или пружаат подршка во овие ситуации,  да не 
и  даваат иста тежина на ситуацијата како што и дава жртвата, затоа што не секогаш 
жртвата е свесна за сериозноста на ситуацијата или дури и свесност дека била жртва. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



39 
 

Студија на случај  13  Обид за злоупотреба 

 
 

Возраст 17 години 

Вид на попреченост 

 

Лесна интелектуална попреченост 

Од каде е тој/таа (село, мал град, голем 
град  итн.)? 

Santarém – среден град 

Каде тој/таа живее (со родителите, во 
сопствен стан, станбена единица итн.)? 

Прифатна институција за машки -  Lar 
dos rapazes 

Што таа/тој работи (вработен/а,  најголем 
дел од времето го поминува во домашни 
услови, заштитни работилници итн.)? 

Посетува училиште и стажира во кафе 
бар 

Каде таа/тој користи интернет? Во институцијата/ Дома и на школо 

Други поважни информации  

 
Диого е 17 годишно момче со лесна интелектуална попреченост и е 
институционализиран. Не е многу функционален, завршува задолжително 
школување, но со специфична индивидуална програма, има разумна орална 
екрпесија, може да чита и да пишува мали реченици.  
Обично го користи интернетот да слуша музика и поради Фејсбук.  
Започнал да зборува преку Фејсбук со непознато лице кое го прашувало неколку 
лични информации и се договориле да се сретнат во шопинг центар, но младиот 
човек бил уплашен и не дошол на закажаното.  
Сам ја решил ситуацијата и повторно го користел интернетот на ист начин, меѓутоа 
сега е по претпазлив да не зборува со непознати лица.  

 
 

Коментар од психолог 

 
Интернет насилство е форма на агресија која е се почесто подмолна одколку 
традиционалното насилство. Во експериментите за виктимизација и агресија, 
истражувањата покажале дека жртвите често пати имаат чувство на ранливост и 
срам. Генерално, емоциите кои што ги доживеала жртвата на интернет насилство се 
тага, лутина, понекогаш и волја за одмазда, страв, понижување, волја да избега, 
несигурност. Младите луѓе се збунети и изгубени, беспомошни, не сакаат да видат 
никој и преферираат да бидат сами. Има чувство на неправда, а понекогаш и на 
терор и очај. Во некои случаи, кога младите луѓе не можат да разрешат агресија, 
исто така има чувство на индиферентност. Тешко е за овие млади луѓе да се 
сконцентрираат на школски задачи, да се чувствуваат добро откако ќе бидат 
претепани, да имаат проблеми со заспивањето. Овие епизоди честопати 
предизвикуваат нарушувања во спиењето. 
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Страв и закана од можно повторување за жртвата и нивните семејства честопати го 
попречуваат гонењето, со што дополнително ја оправдуваат проактивната и 
превентивната грижа на возрасните, родителите, наставниците или персоналот во 
училиштето. 
Во овој контекст и со оглед на сериозноста и фрекфенцијата со која се случуваат овие 
епизоди, од особена важност е да се фокусираме кон нив внимателно, но и да не ги 
прецениме, затоа што не е се насилство, кое промовира несигурност и анксиозност, 
или обезвреднува, што може да ги занемари ризиците и патењето. Затоа мора да 
бидат земени во предвид две клучни области на интервенција: превенција и 
интервенција. 
Оваа интервенција може да превземе повеќе психолошка подршка или компонента 
на подршка, форма на помош да се спречат други идни несакани ситуации.  
Од сетот на добри практики познати за спречување на интернет насилство, 
нагласени се: 
-Користење на псеудоними или неколку, зависно од социјалните мрежи кои се 
користат (да не се додаваат информации или да не се користи вистинското име); 
- Да не се даваат лични податоци (адреси, телефонски броеви, дата на раѓање, 
училиште, час или распоред на часови); 
- Користење на различни лозинки соодветно со мрежата, користената е-пошта; 
- Бирање на профилна слика која не е премногу лична или која не идентификува 
(секој може да ја копира или користи); 
- Да не се обезбедуваат детални информации за нашиот дневен семеен живот; 
-Почитување на приватноста на другиот, на пр. Да не се дели на сопствената мрежа 
информации за други колеги; 
-Да се ограничат луѓето кои имаат пристап до профилот и да се бира внимателно кој 
се додава како пријател; 
- Да се има свесност дека кога виртуелниот ‘’пријател’’ сака состанок 
(претпоставувајќи дека тој/таа веќе знаат од прилика каде живееме или тој/таа сака 
да знае), никогаш не треба да одиме на тој состанок сами, треба да ги информираме 
родителите или старателите и да зборуваме со нив за тоа. Доколку одлучите да 
одите, направете го тоа во друштво на пријатели или луѓе на кои им верувате. 

Интернет насилство е форма на агресија која е се почесто подмолна 

одколку традиционалното насилство. Во експериментите за 

виктимизација и агресија, истражувањата покажале дека жртвите 

често пати имаат чувство на ранливост и срам. Генерално, 

емоциите кои што ги доживеала жртвата на интернет насилство 

се тага, лутина, понекогаш и волја за одмазда, страв, понижување, 

волја да избега, несигурност. 
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Коментар од криминолог ГНР 

 
 

Интервјуирани – Шефот Сервеира и Миген и чуварот,  16ти Март, 2018. Исто така, дел 
од тимот е и шефот Хорацио.  
 
Прашања: 
1- Разгледувајќи ги овие случаи, што би направиле поразлично за да го избегнете 
криминалот или злоупотребата која што се случила? 
2- Откако ова ќе се случи, кој е вашиот совет да се заштити жртвата (пари, средства) 
и да се гонат сторителите? 

 
Заклучок: 
Овие агенти се дел од Секторот за Превенција на криминал и имаат свои периферни 
области на интервенција во Сантарем: Картаксо, Алмерим, Рио Mаиор и Камуска. 
Преку програмата за Безбедно училиште, тие ги контактираат училиштата и 
населението со SEN кое ги интегрира, се повеќе и повеќе, но кога ситуацијата со која 
се соочуваат е воглавно физичко насилство, тогаш немаат искуство во случаи на 
интернет насилство. 
Кога имаат случаи на жртви на криминал во населението, најголемите потешкотии 
со кои се соочуваат е комуникација, фацилитирање на процесот, и обично им 
помагаат од Центарот за Истражување и Подршка на Специфични жртви (Nucleus of 
Research and Support for Specific Victims), кое им помага при интервјуирање и 
постапките, доколку е потребно, до судовите. 
За да се избегнат криминалите кои биле починети против овие млади лица тие мора 
да ги познаваат опасностите на кои тие се подложни на Интернет. Најдобар начин да 
бидат објавени е преку акции за подигање на јавна свест, во кои тие веќе 
соработуваат со неколку училишта. 
Во случаи кога има некоја форма на злоупотреба, како во овие студии на случај, 
советот е дека може да биде поднесена жалба до ГНР за да можат да ги истражат 
фактите. Овие млади луѓе и овој тип на криминал се третираат како и сите други 
типови на жртви или криминал, и случајот може да оди на суд доколку тоа биде 
барано.  
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Центарот за Истражување и Подршка на Специфични жртви има за цел да им 
помогне на жртвите и спроведување на истраги поврзани со криминал, првенствено 
со проблемите на жените и децата. Тие промовираат акции за подршка кои, за секој 
случај, се сметаат за неопходни и мора да бидат спроведени.  
Повеќе информации за овој центар има на следниот линк: 
https://www.facebook.com/GNRViseu/posts/345748165465819 
Областа на интервенција  и Специјални програми на ГНР  
http://www.gnr.pt/ProgEsp_main.aspx  е дел од Програмата за подршка на лицата со 
попреченост, чии цели се: 
1. Спречување на ситуации на занемарување, злоупотреба, насилство и 
малтретирање на лицата со попреченост; 
2. Промовира соработка помеѓу Чуварите и локалните партнери во областа на 
попреченост, рехабилитација, мобилност и промоција на безбедност; 
3. Подигнување на свест првенствено во општеството и едукативната заедница за 
почитување на правото на еднаквост и недискриминација на лицата со попреченост, 
барање на промена во социјалното однесување базирано врз предрасуди и 
осигурување на лицата со попреченост да ги уживаат своите права; 
4. Допринос кон подобрување на грижата и упатување на лицата со попреченост кон 
Чуварите; 
5. Обезбедување на старателот со информации за стекнување на специфични 
комуникациски и алатки за информација, достапни за лицата со попреченост за 
квалификувано, престојно, хумано и инклузивно дејство.  
 
Повеќе информации за овој програм на: 
http://www.gnr.pt/progApoioDeficientes.aspx 

 

Контакти: 
Мобилен 961192327 or 961192328 
Е-пошта  ct.str.dstr@gnr.pt 

https://www.facebook.com/GNRViseu/posts/345748165465819
http://www.gnr.pt/ProgEsp_main.aspx
http://www.gnr.pt/progApoioDeficientes.aspx
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Коментар од криминолог ПСП 

 
Интервјуирани – Агент Афонсо од ПСП Училиште за безбедност на 13 ти Март, 2018, 
исто така дел од тимот е Агентот Чавез и Агентот Ферера 

 
Прашања: 
1- Разгледувајќи ги овие случаи, што би направиле различно за да избегнете 
криминал или злоупотреба која што се случила? 
2- Откако ќе се случи, кој е вашиот совет за да се заштити жртвата (пари, средства) и 
да се гонат сторителите? 
 
 

               Заклучок: 
Денеска сите сме се повеќе предмет на овој или друг тип на криминал или 
злоупотреба.  
Најдобар начин да се избегне е со превенција, која може да се изведе преку акции 
за подигање на свест, поготово за овој вид на популација. 
ПСП, воглавно преку агенти кои се подредени на оваа служба (Безбедно училиште), 
остваруваат блискост со училиштата и студентите и често соработуваат на неколку 
заеднички акции за превенција, ширење и сензибилизација за да се обидат да ги 
подобрат ставовите и однесувањата, намалувајќи ги ризиците на кои сме сите 
изложени.  
Искуството покажува дека овој вид на население има тенденција да ги обезвреднува 
некои однесувања на насилство или криминал и обично има потешкотии да зборува 
на оваа тема. 
Ние предлагаме, во период од 6 месеци по случувањето, полицискиот орган треба 
да биде известен за тоа што се случило, со тоа што секој случај ќе биде предмет на 
истрага, најпрво внатрешна и подоцна доколку има докази за криминал во Јавното 
Обвинителство.  
Овие агенти исто така истакнуваат дека ним не им била понудена обука за да 
зборуваат за овој вид на население, и нивното искуство и чувствителност е тоа што 
тие ги спроведуваат овие постапки и процедури, понекогаш потребно да се повикаат 
на соговорник кој е поблизок до младите за да зборуваат со нив и да ги соберат 
неопходните сведочења.  
ПСП исто така соработува со Значајниот Син Програм и Комуникациска безбедност 
(Significant Blue Program and Communicate in Security) во партнерство со неколку 
национални институции и министерства.  
Значајната Сина Програма беше потпишана на 6ти Септември, 2013 година, помеѓу 
неколку институции и две владини министерства со цел да се сензибилизираат и 
тренираат организации за превенции од ситуации на насилство и малтретирање 
против лица со интелектуална попреченост и/или мултидисциплинарно. Исто така, 
има за цел подигање на свест за елементите од ПСП во релација со проблеми во 
попреченост, и потребата за специјална заштита да им се гарантираат нивните права 
на безбедност, допринесување кон подобрување на грижата и препраќање на 
лицата со попреченост до ПСП специјално и да се обезбедат овие елементи со 
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специфични комуникациски и алатки за информации, достапни до населението со 
интелектуална попреченост и/или повеќе недостатоци.  
Овој програм е составен од 3 различни фази: тренинг, имплементација, развој и 
мониторинг. Сега, е во третата фаза, со 330 елементи на ПСП се формирани во 
првата фаза.  
Извор: http://www.fenacerci.pt/2017/06/22/programa-especial-significativo-azul/ 
Исто така, овдека има информации за: 
http://www.psp.pt/Pages/Noticias/MostraNoticia.aspx?NoticiasID=1077 

 
 

Комуникација во Безбедноста со Португалскиот Телеком е програма на Фондацијата 
на Португалскиот телеком чија цел е да допринесе до свесност, безбедност и 
одговорно дигитално граѓанство.   
 
Поради тоа има намера да повика на соодветна употреба на интернет, мобилни 
телефони и социјални мрежи; предупредувајќи на ризиците кои произлегуваат од 
употреба без водење грижа; да подучува некои совети за оние кои не се толку 
заинтересирани и да се убедат оние кои се најотпорни, преку практични примери; 
дисеминирање на користење на технологијата, безбедно, во корист на општеството.  
На сајтот на проектот може да се најдат сет од материјали, видеа и игри кои можат 
да бидат користени од страна на ученици, родители и наставници.  
 
Извор: http://www.fundacao.telecom.pt/Home/Educação/ComunicaremSegurança.aspx 
Веб сајт на проектот: http://www.comunicaremseguranca.sapo.pt 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fenacerci.pt/2017/06/22/programa-especial-significativo-azul/
http://www.psp.pt/Pages/Noticias/MostraNoticia.aspx?NoticiasID=1077
http://www.fundacao.telecom.pt/Home/Educa%C3%A7%C3%A3o/ComunicaremSeguran%C3%A7a.aspx
http://www.comunicaremseguranca.sapo.pt/
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Инклузија Чешка 
Република  

 

 

Студија на случај  14  Злоупотреба на Фејсбук 

 
 

 

 

 

 

Дана има 43 години, живее заедно со нејзината цимерка во подржано живеалиште. 

Дана е под делумно стрателство-има ограничени способности во областа на 

финансиско планирање, извршување на легални дејности и одлуки за здравјето. Има 

јавен старател. 

Работи со скратено време во кафе бар, социјален сервис кој вработува лица со 

интелектуална попреченост. Ја сака својата работа; ги сака луѓето и сака да раговара 

со нив. 

Ако има потреба, за проблемите и прашањата може да се консултира со асистент од 

живеалиштето. Има неколку пријатели; понекогаш во слободно време се дружи со 

нив. Интернетот и е омилено хоби, сака да се допишува. Оди во библиотека и сака 

шопинг.  

 

 

   Возраст 43 години 

Вид на попреченост Лесна интелектуална 
попреченост 

   Од каде е тој/таа (село, мал град, голем град    
итн.)? 

Голем град 

  Каде тој/таа живее (со родителите, во сопствен 
стан, станбена единица итн.)? 

Подржано живеалиште 

  Што таа/тој работи (вработен/а,  најголем дел 
од времето го поминува во домашни услови, 
заштитни работилници итн.)? 

Кафе бар 

    Каде таа/тој користи интернет? Дома 

    Други поважни информации Делумно старателство 

 

http://www.spmpcr.cz/
http://www.spmpcr.cz/
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Интервју со Дана 

На интернет се допишувам со луѓе на Фејсбук, пребарувајќи различни фотографии и 

видеа. Имам е-пошта и ја користам. Го сакам интернетот, често сум на мојот 

компјутер, понекогаш дури и цела вечер.  

 Уживам да сум на Фејсбук, да пребарувам фотографии, да читам што пишуваат    

другите и понекогаш да разговарам со пријателите. 

Можам да се допишувам со пријателите и преку Скајп. Преку интернет следам се 

што се случува  во мојот град. Заинтересирана сум да посетувам различни изложби. 

Ги разгледувам веб страните на галериите и музеите.  

Исто така имам и едно лошо искуство на интернет. 

Еднаш запознав еден човек на интернет. Разговаравме преку Фејсбук. После тоа ги 

разменивме телефонските броеви и разговаравме преку телефон. После некое 

време, тој ми предложи да се видиме.  

Се договоривме каде да се сретнеме и отидовме заедно на ручек. После ручекот, тој 

ме покани во неговиот стан, каде што разговаравме и пиевме чај. Се согласивме да 

имаме сексуален однос. Тој исто така ме фотографираше гола. Ми кажа дека 

фотографиите се за него, за спомен, бидејќи многу му се допаѓам. Јас се согласив. Јас 

не го фотографирав него и немавме заедничка фотографија.  

По извесно време, ми се јави и ми кажа да се сретнеме повторно и ми предложи да 

дојдам директно кај него. Јас се предомислив и не сакав да отидам кај него, не сакав 

да имам сексуален однос или било што друго. Меѓутоа тој ми рече дека има мои 

фотографии на кои сум гола и дека ќе ги објави на Фејсбук доколку не дојдам кај 

него. 

 Јас мислев дека фотографиите се само за него, затоа се согласив да ме фотографира. 

Не сакав фотографиите да ги објави на интернет, меѓутоа исто така не сакав да го 

видам повеќе. Не превзедов ништо. 

Сепак на крајот сликите беа постирани на Фејсбук; еден мој пријател ги видел на 

Фејсбук. Се чувствував засрамено и измамено.  

 

Коментар од психолог 

 

Од приказната произлегува дека проблемот не е во тоа што Дана излегла со некого 

кој сакал да има сексуален однос со неа. Доколку тоа е човек кој добро го познава, 
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во кого има доверба и со кого сака да има сексуален однос, не е проблем. Меѓутоа 

да излезеш со некој што не го познаваш добро, ризикот од злоупотреба е висок, 

посебно кога личноста е со попреченост и е полесно да се злоупотреби. Добрата 

превенција може да го намали ризикот. Добро е да се познаваат правилата за 

безбедност во интернет комуникација, колку кажувам за себе, каде треба да се 

сретнам со личност што не ја познавам, кои се ризиците доколку му дозволиш на 

некого да те фотографира гола, како можам да потврдам  дека можам да верувам на 

личноста. Добро е да се знае, што да се направи, кога личноста е во ризична 

ситуација и е жртва на лошо искуство. 

Коментар од криминолог 

 

Дана е возрасна личност која е под делумно стрателство, меѓутоа одлучува сама со 

кого, кога и каде да се сретне и со кого да има сексуален однос, ова е само нејзина 

одлука. Битно е да се знае дека сексуланиот однос и фотографирање на нејзиното 

голо тело мора да биде доброволно од нејзина страна, и без било каква психичка 

или физичка принуда од друга личност. 

Кога последователно ќе дојде до  дистрибуирање и откривање на нејзините 

интимни фотографии, таа мора да даде експлицитна дозвола; во спротивно 

престапникот врши кривично дело: 

 Нарушување на приватноста на документи и други документи чувани во 

приватност. 

 Или Изнудување. 

Во правилникот на интернет криминалот, откривање и приватна употреба на 

складирани документи  

(посебно на хард диск на компјутер) е типичен интернет напад.  Во однос на 

разграничувањето на карактеристиките на фактите, содржината или опсегот на 

податоци што станале цел на напад не е релевантен за да дејството биде 

квалификувано како  напад. Во приватна сопственост, складираните податоци можат 

да бидат во форма на фотографија, слика, текст, компјутерска програма, 

компјутерска база на податоци, аудио или дискови, снимање на филм итн.  

Спротивно,на пример,  примање на пораки во приемно сандаче, СМС и ММС пораки 

складирани во форма на податоци во мобилната меморија, вклучувајќи база на 

податоци на претпријатие со листи на клиенти и нивни контакти, електронско 

книговодство, евиденција и други медицински досиеја на пациент-доктор, кои се 

чувани во електронска форма може да биде квалификувано како напад. 
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Студија на случај  15  Пример како да се реши прашањето со 

сајбер малтретирање 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Јирка живее со неговата мајка во Прага. Тој работи во канцеларијата на ИТ 

компанија.  Работата ја добил преку агенција, која дава подршка за вработување на 

лица со интелектуална попреченост. Јирка е мошне горд на својата работа, бидејќи 

многу сака да работи на компјутер. Комуницира со луѓе преку интернет и 

социјалните мрежи. Заинтересиран е за нови технологии. Основал група за 

самозастапување во мало гратче блиску до Прага. Групата за самозастапување се 

луѓе со интелектуална попреченост, кои се грижат и борат за своите права, како и за 

правата и положбата на лицата со попреченост во општеството.  

Интервју со Јирка 

Јас користам интернет на работа. Пребарувам разновидни работи, кои ми се 

потребни за работното место, ги селектирам и ги праќам по пошта или ги праќам 

лично.Исто така користам и електронска пошта. Дома помалку користам интернет. 

Или сум на Фејсбук или играм видео игри- Автомобили, Супер Марио. Јас праќам 

мејлови, јас  имам три електронски пошти. Јас не користам Скајп. Сега имам  многу  

Фејсбук пријатели и морав да ги намалам. Некои  луѓе кои  ми праќаа понуди за 

пријателство. Јас нема да ги прифатам, ако тие не сакаат да се допишуваат со мене. 

На Фејсбук најмногу сум заинтересиран за пребарување на различни сајтови. Инаку, 

најмногу сакам да пребарувам некои информации и потоа да одам на мапи.  

 

 

   Возраст 42 години 

Вид на попреченост Лесна интелектуална 
попреченост 

   Од каде е тој/таа (село, мал град, голем град    
итн.)? 

Голем град 

  Каде тој/таа живее (со родителите, во сопствен 
стан, станбена единица итн.)? 

Со родителите 

  Што таа/тој работи (вработен/а,  најголем дел 
од времето го поминува во домашни услови, 
заштитни работилници итн.)? 

Канцелариска работа 

    Каде таа/тој користи интернет? Дома и на работа 

    Други поважни информации  
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Преку интернет, јас понекогаш купувам работи за мене. На пример последниот пат 

си купив чорапи. Секогаш производите сакам да  ми стасаат по нарачка. Не сакам да 

плаќам преку интернет банкарство, бидејќи сум уплашен дека некој ќе ми ја пробие 

сметката, и ќе ми ги украде парите од неа. За мене голема предност е да  најдам 

места преку интернет на кои можеш да одиш,и исто така да нарачам и да купам 

карта. Јас сакам да зборувам на 

Фејсбук, многу  често сум на чат. 

Имав лошо искуство на Фејсбук. 

Постојано една особа ми звонеше и  

ме малтретираше. Исто така ми  

пишуваше грозни работи, кои ме 

вознемируваа. Правеше 

фотомонтажи од моите слики кои 

ми беа зачувани на Фејсбук. На 

пример, ми прати слика кај што 

мојата глава беше заменета со 

кучешка. Не ми се допаѓаше тоа. 

Проблемот го решив со тоа што ја 

замолив личноста да не ми пишува 

веќе. Но, не ме послуша, и јас ја 

блокирав. И тоа помогна. 

 

За тоа што да направам се 

консултирав со правникот на 

работа, и со пријателите. Тие ми кажаа дека можеш да блокираш некој на Фејсбук и 

на е-пошта. Исто така блокирав една адреса и на е-пошта. Имав вознемирувачки 

маилови од една особа и јас го блокирав. Освен овие неколку искуства, интернетот 

ми помогна многу. Сега јас обрнувам многу повеќе внимание на Фејсбук, додавам 

пријатели кои сакаат да комуницираат со мене, а не оние кои само ми звонеа и 

нервираа. На фејсбук постирам само  заштитени слики, за да не ги видат сите, туку 

само оние кои имаат моја дозвола.Тоа ме советуваше мојот вујко. За пријатели на 

Фејсбук ги имам само моите роднини, освен мојата мајка, така да комуницирам 

многу со мојата фамилија. 

 

 

 

 

Јирка: Имав лошо искуство на 

фејсбук. Постојано една особа ми 

звонеше и ме малтертираше. 

Исто така ми  пишуваше грозни 

работи кои ме  вознемируваа. 

Правеше фото монтажа од од 

моите слики кои ми беа зачувани 

на фејсбук. На пример, ми прати 

слика кај што мојата глава беше 

заменета со кучешка. Не ми се 

допаѓаше тоа. Проблемот го 

решив со тоа што ја замолив 

личноста да не ми пишува веќе. 

Но, не ме послуша и јас ја блокирав. 

И тоа помогна. 
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Коментар од психолог 

 

Јирка не покажува однесување кое би можело да го зголеми ризикот од злоупотреба, 

манипулација,  изнудување или сајбер насилство. Овдека е јасно дека  едноставната 

равенка на ментална попреченост = злоупотреба и сајбер насилство не е секогаш 

точна. Јирка има опкружување околу себе и луѓе на кои им верува и го почитува 

нивното мислење. Благодарение на тоа тој користи механизми на одбрана за да се 

одбрани себеси од вознемирувачки пораки и мејлови. Најкористената  алатка е да го 

блокираш  конкретниот контакт и да ги регулираш опциите за приватност кои ги имаш 

на Фејсбук, за да профилот не ти е јавен, меѓутоа достапен за твоите пријатели.  

 

Коментар од криминолог 

 

Јирка е возрасен човек со лесна интелектуална попреченост, и тој нема никакво  

ограничување во деловната способност. Јирка е способен да се грижи за себе и да 

одлучува независно, за тоа со кого ќе се состанува, другарува или да комуницира 

преку социјалните мрежи. Важно е да се знае дека разговарање и состанување на 

интернет може да биде ризично. Никогаш не знаеш кој седи од другата страна на 

компјутерот. Многу луѓе користат лажни профили. Испраќање на несоодветни 

мејлови може да биде со цел да  се следи таа личност и злоупотреби. Во Чешкиот 

правен систем, тоа е нов прекршок, кој се нарекува под името следење 

(шпиунирање). Тоа може а и не мора да биде  сајбер-криминал. Индикацијата за 

сајбер криминал е содржана во дефиницијата на факт во став 1 (ц) - значи 

долготрајно и постојано прогонување или други контакти, преку пишување или други 

средства на електронска комуникација.  

На пример Сајбер-криминал може да биде долготрајно и упорно праќање на пораки 

преку електронска пошта, СМС или ММС пораки, звонење постојано на телефон, 

злоупотреба на интернет форуми за дискусија и т.н. Може да бидат опасни програми, 

доверливи,  интимни откривања, или аудио-визуелен (како користење на ФЕЈСБУК, 

ЈУ-ТУБ), прибирање лични податоци од компјутерот на друга личност, праќање 

пораки преку Скајп, ICQ, VOLP, QUIP.и.т.н. Долготрајност и упорност во вакви 

активности кои што не се само повремени или изолирани се услови кои треба да 

бидат исполнети. Согласно правната теорија  актот треба да се случува повеќе од 

десет пати во текот на најмалку четири недели.  
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Студија на случај  16  Агенција за запознавање 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лукаш живее со својата мајка.  Планира да се пресели во свој стан и да живее 

самостојно. Работел на повеќе работни позиции во својот живот, а моментално 

работи како обезбедување. Добива помош од неколку организации. Неговите 

родители или неговата сестра и зетот му помагаат постојано. Има многу пријатели, 

повеќето од извидничката асоцијација, со кои тој се допишува преку Фејсбук. 

Понекогаш оди со пријатели на пиво. Во спротивно  најголем дел од времето го  

поминува на работното место. Лукаш би сакал да најде девојка и да има 

долгогодишна врска. Меѓутоа имал едно лошо искуство, затоа сега е претпазлив. 

Вели дека досега не успеал да запознае ниедна. 

 Интервју со Лукаш 

Јас играм компјутерски игри онлајн на мојот компјутер, интернетот ми помага да 

најдам корисни информации на Гугл, и  исто така го користам да прочитам пораки, 

користам електронска пошта, Фејсбук и Скајп. 

 Јас преферирам да играм игри и да чатам на сајтови за запознавање. 

На интернет,  можам да најдам најповолни цени, кога планирам да купувам нешто. 

Исто така можам да споредувам цени во различни продавници, со помош на он-лајн 

сервери за споредување. Последниот пат  сакав да купам нараквица која беше многу 

скапа, ја најдов на сајтот за споредување на цени, и таму беше многу поевтина од 

продавницата. Ја купив преку интернет користејќи ја мојата платежна картичка. 

Понекогаш кога сакам да одам на кино, ја следам програмата на кината. Исто така 

   Возраст 34 години 

Вид на попреченост Лесна интелектуална попреченост 

   Од каде е тој/таа (село, мал град, голем 
град    итн.)? 

Голем град 

  Каде тој/таа живее (со родителите, во 
сопствен стан, станбена единица итн.)? 

Со родителите 

  Што таа/тој работи (вработен/а,  
најголем дел од времето го поминува во 
домашни услови, заштитни работилници 
итн.)? 

Работи во обезбедување 

    Каде таа/тој користи интернет? Дома  

    Други поважни информации  
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купувам карти за различни манифестации. Последниот пат бев на Фестивалот на 

Јапонски Фолк,  кој се одржуваше во Прага, картите мораа да се купат преку 

интернет. Сакам да чатам и да запознавам луѓе, во потрага сум по девојка за врска, 

макар и за една ноќ. Имам едно лошо искуство. 

Запознав девојка на сајт за 

запознавање, таа ми побара пари за 

да се видиме на Скајп. Јас го одбив 

нејзиниот предлог, и таа престана да 

разговара со мене. Цената варирше 

од илјада Чешки  Круни (околу 3,50 

Евра) до две илјади Чешки Круни 

(околу 7,5 Евра). Еднаш ми се случи да 

запознаам девојка онлајн, која 

подоцна почна да живее со мене, 

откако се запознавме на сајтот. Со 

текот на време, таа почна да ме 

уценува, да бара пари, и потоа  

бараше од мене да останам дома, да 

дадам отказ од работа. Превзеде 

целосна контрола врз мене, не ми дозволуваше да си го живеам животот слободно. 

Моите родители мораа да ми помогнат да ги пребродам проблемите. Поради 

несреќната врска, јас имав долгови за плаќање. Ние живеевме заедно во врска која 

траеше околу половина година. Оттогаш научив да бидам претпазлив, сега сум 

повнимателен кога станува збор за тоа со кого се состанувам. Понекогаш 

преферирам девојка за една ноќ. Мора да платам за тоа, но понекогаш тој  начин е 

подобар. 

 

Коментар од психолог 

 

Лукаш бара девојки за дружење, макар и за една ноќ. Како и лицата без попреченост, 

и лицата со попреченост имаат желба за партнер, и се чувствуваат осамени. 

Можноста да запознаат некого им е ограничен на интернет активност и социјални 

мрежи. Со оглед на намалените социјални вештини, а посебно специфично искуство, 

на жените им е полесно да заработат пари и да го искористат неговото чувство на 

осаменост и барање на партнер кај мажите. Без потребното искуство, тој не бил во 

можност да ја препознае опасноста, и да се спротистави на манипулацијата од страна 

на жените. Преку ова искуство, научи дека не треба толку да им верува на жените и 

треба да биде претпазлив. Но постојаниот ризичен фактор е присуството на 
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осаменост, и неостварените желби за врска, која може да го направи Лукаш  сеуште 

подложен на навредливо и манипулаторско однесување, иако тој е свесен дека 

таквото однесување не е добро. 

 

Коментар од криминолог 

 

Лукаш е возрасен човек кој нема никакво ограничување во деловната способност,  

тој има лесна интелектуална попреченост, и тој е во состојба да се грижи за самиот 

себе, да одлучува со кого, кога и каде да се состанува и со кого да  има сексуален 

однос.  Важно е да знае дека користењето на интернет си има свои ризици, никогаш 

не можеме да знаеме кој е од спротивната страна на компјутерот, многу луѓе 

користат лажни профили да им наштетат на другите. Кога доаѓаме до фактот дека 

Лукаш пратил пари на некого, мора да биде напишано зошто, за која намена. Дали 

некој го измамил невозможно е да се одлучи прецизно за  кој вид на  криминал се 

работи, и дали е ова воопшто криминал.  (Изнудување?) 

Ако Лукаш се согласува да има сексуален однос со некој преку интернет, и тоа е 

взаемна желба и без насилство, тогаш тука нема криминал. 
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Студија на случај  17  Изнудување пари 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дан живеел во социјална згрижувачка институција  од својата 18 година, потоа се 

преместил во поддржано живеалиште на 31 годишна возраст, каде што живее во 

стан со четири други особи. Тој си има своја соба, кујната е заедничка со четири 

други особи.  Дан е под делумно старателство што се однесува на своите финансии. 

Оди да работи на лозје, а повремено работи во градежништво. Во слободно време,  

сака да оди на пиво со другарите,  сака диско клубови, и сака да оди во посета на 

роднини. Дома слуша музика, сурфа на интеренет и сака да готви нешто вкусно. 

Дан е во потрага по девојка и тој комуницира со многу различни девојки  на 

интернет. И покрај тоа што имал неколку лоши искуства, не научил многу од нив. 

Луѓето од живеалиштето, разговараат со него околу ризиците, но понекогаш влегува 

во неволји, ни  самиот незнае како.  

Интервју со Дан 

За што го користиш интернетот најмногу? 

За се  ... девојки ... се допишувам... 

А дали се допишуваш ? ... дали се допишуваш со другарите преку електронска 

пошта? Или на некој сајт за запознавање? 

   Па. Јас имам фејсбук профил. 

Дали имаш  профил на некој сајт за запознавање за да запознаеш нови пријатели? 

   Возраст 38 години 

Вид на попреченост Лесна интелектуална попреченост 

   Од каде е тој/таа (село, мал град, голем 
град    итн.)? 

Мал град 

  Каде тој/таа живее (со родителите, во 
сопствен стан, станбена единица итн.)? 

Подржано живеалиште 

  Што таа/тој работи (вработен/а,  
најголем дел од времето го поминува во 
домашни услови, заштитни работилници 
итн.)? 

Работи на лозје. Градежништво 

    Каде таа/тој користи интернет? Дома  

    Други поважни информации Под делумно старателство 



55 
 

Па, јас сум тука ... колку пати сум бил неуспешен со девојки? Нешто ми се случи и 

ми го блокираа Фејсбукот. Дури и го блокираа мојот Месинџер. 

Дали знаеш зошто? 

Не знам. 

А со кого се допишуваш? 

Па, со некои жени од  Азија. 

Со Виетнамки? 

Да. 

Колку често си на Интернет? 

Скоро секој ден. Понекогаш и не ... кога бев 3 дена со групата на работа . 

Кога си на Фејсбук дали се допишуваш со луѓе кои ги познаваш? 

Па, јас додавам некои девојки. 

Некој ќе те контактира, и ти ја додаваш таа особа? 

Па, можеби јас ќе и пишам, и кога ќе посака нешто, тогаш престанувам да се 

допишувам. 

И што е добро и корисно според тебе на интернет-пријатно или корисно за тебе ? 

Се допишувам со другарите, со  соучениците. Го користам во тој поглед. 

Значи ти најчесто комуницираш со други луѓе? 

Да. 

Дали имаше лоши искуства ? 

Да. Со девојки  ... ми бараа пари. 

И како се случи тоа, дали беше  преку Фејсбук? Со некој што не го знаеше од порано? 

Па.. ја познавав, и пишував. И потоа ...  и дадов и пари, а таа направи будала од 

мене. 

Ти мислеше дека сте пријатели? 

Да , јас и помогнав и ништо. 

Дали таа сакаше да позајми пари од тебе? 
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Да,  јас и ги пратив парите, а таа ме понижи... 

И од тогаш, дали направи нешто слично како тогаш? Дали се довери пак некому? 

Не, никогаш повеќе. Јас сакав да и помогнам, и и  помогнав, и... 

Дали мислиш дека таа те излажа? 

Незнам, не ја видов повеќе. 

И дали научи нешто од тоа? 

Научив многу, да не им верувам на девојките. 

И кога некоја ќе ти пише, а ти не ја познаваш …? 

Па ќе ја прашам што сака, а ако ми побара пари, ќе ја блокирам веднаш. 

А дали знаеш како да блокираш и дали ги користиш алатките за приватност на твојот 

профил? 

Тие ми помогнаа ... асистентот. Прашај го него. 

 

Забелешка: Бидејќи Дан ми се обраќаше преку асистент, јас разговарав со него 

околу неговите активности, и ми објасни дека неговиот профил бил неколку пати 

блокиран поради несоодветна содржина и комуникација со Азиски девојки.  Исто 

така разговарал со нив на начин, кој е неприфатлив за социјалните мрежи. Тој не ни 

разбира зошто тие го блокирале. 

 

Коментар од психолог 

 

Изгледа дека Дан е ранлив, поради неговата незадоволена потреба да има партнер и 

врска. Свесен за ризикот, и покрај лошите искуства кои ги имал поради неговата 

потреба тој е фрустриран, и продолжува да оди по ризичниот пат. Во овој случај, би 

можела да помогне, интензивната превенција. Дан е веќе подолг период изложен на 

ризични ситуации. Во исто време мора да се работи на тоа, неговите потреби за 

партнерство и сексуалност да бидат задоволени, во спротивно ако никој не ги 

препознае неговите потреби, и не работи на тоа да му се помогне, можно е неговото 

ризично и несоодветно однесување да  продолжува. 
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Коментар од криминолог 

 

Дан е возрасен човек, кој е под делумно старателство во поглед  на неговите 

финансии, правни работи, и работи околу неговото здравје, но одлуката , кога, каде и  

со кого  има сексуален однос е само негова. Дан е способен да се грижи за себе, но 

би требало да знае дека состанување преку интернет си има свои ризици; никогаш не 

знаеме кој се крие од другата страна на компјутерот, многу луѓе користат лажни 

профили на други луѓе и ги злоупотребуваат. Кога зборуваме за комуникација со 

девојки преку интернет, треба да ги прашаш на што мислеле, зошто им требале пари 

(без разлика дали е за сексуален однос, ако тие се согласат, тука нема ништо лошо), 

проблемот настанува само ако фактите би биле квалификувани како изнудување, 

(види во исповедта на Лукаш). Потребно е да ја знаеш вистинската приказна за таа 

жена, и зошто таа сака пари.  

Исто така, треба да се спомене дека администраторите на социјални мрежи имаат 

право да блокираат несоодветна содржина, да блокираат профили, тоа најверојатно 

му се случило и на Дан, најверојатно бил пријавен поради несоодветна содржина. 

 

      Сумирани резултати 

Коментар од психолог 

 

Добрата превенција може да го намали ризикот на однесување. Потребно е да се 

знаат безбедностите правила во  интернет комуникацијата, како да се претставам 

себеси, каде да го запознаам лицето кое претходно не го знам, кој е ризикот од 

допуштање да ме сликаат гол, како можам да се осигурам дека можам да верувам на 

тоа лице. Важно е да се разговара со луѓето за нивните потреби да се има партнер, за 

нивната сексуалност. Затоа што ако овие потреби не се препознаени кај лицето, и 

нема кој да му помогне и да му даде совет околу нив, можно е да се појави  

несоодветно однесување во континуитет. 

Да се има луѓе и пријатели на кои им веруваш е најважното нешто. 
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                           Инклузија Европа 
 

Студија на случај 18 Уцена по споделување на интимни 

фотографии 

                                                                                                                           
  Возраст ?  

  Вид на попреченост    Лесна интелектуална попреченост 

Од каде е таа/тој (село,мало 

гратче,голем град) 

Мало гратче 

Каде тој/таа живее (со родители, во 

свој сопствен стан, згрижувачки 

центар и т.н.) 

Самостојно, во сопствен стан, со 

овозможена асистенција доколку 

лицето сака 

Што тој/таа работи во живот (работи 

од дома, во работилница и т.н.)? 

Работи во згрижувачка работилница 

Каде тој/таа го користи интернетот? Дома  

Други важни информации -  

 

Франсоа  (алијас) – уцена со интимни фотографии 

 

Франсоа живее во неговиот сопствен стан. Доколку му е потребна асистенција, може 

да го посети центарот кој се наоѓа во непосредна близина, услуга која ја нуди служба 

за заштитни домови која е провајдер на услугите во тој регион. Франсоа користи 

интернет стандардно. Воглавно употребува Месинџер и Фејсбук за да биде во 

контакт со семејството и колегите. Исто така, го користи Интернетот за да си ги 

планира неговите посети на други градови. Еднаш имал непријатно искуство за 

време на употреба на Месинџер и Фејсбук. Една девојка му пишала на Месинџер. 

Започнале да разменуваат пораки пред разговорот да завземе погрешен правец и 

таа побарала од него да му прати слики на кои е гол. Го сторил тоа, знаејќи дека не 

треба да го прави. Личноста започнала да го уценува, изнудувајќуи му висока сума 

на пари,претејќи му дека ќе ги објави интимните фотографии доколку не го исполни 

барањето. Му претела дека ќе ги препрати сликите на сите негови контакти кои ги 

има на Месинџер и Фејсбук. Тој одбил и ја ,,блокирал,, на Месинџер и Фејсбук, за да 

превенира било каков контакт од  тоа лице. Таа се обидела уште еднаш да стапи во 

контакт со него преко еден друг онлајн чат и преку креирање на различни профили 
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на Фејсбук, прикажувајќи се како друга личност. Откако одбил да и даде пари кои 

таа ги побарувала, жената започнала со споделување на неговите голи фотографии 

на социјалните мрежи и на сите негови контакти. Неколку денови подоцна, неговата 

братучетка ја повикала неговата тетка со којашто бил. Ја информирала неговата 

тетка, дека видела/добила голи фотографии од него на Фејсбук. Сликите биле 

видени од страна на многу членови од неговото семејство. Личноста која се 

обидувала да го уцени Франсоа , исто така барала пари од неговата тетка, како и од 

други членови од неговото семејство. Никој од нив не се согласил да и даде пари, а 

некои од нив дури и ја предупредиле дека доколку продолжи, ќе ја пријават во 

полиција. 

Франсоа се плашел да поднесе жалба против особата, бидејќи во тој случај таа ќе се 

жалела од него дека тој и испраќал голи слики од него. Неговата тетка му кажала 

дека доколку личноста поднесе пријава против него, тогаш тој во своја одбрана ќе ја 

пријави жената дека таа се обидела да го уценува и да изнуди пари од него. Таа му 

рекла дека и тој исто така ќе може да биде кривично гонет заради тоа што испраќал 

слики гол од себе. 

Пријателите и роднините, оние кои биле запознаени со приказната, воочиле дека тој 

не се чувствувал баш најдобро. Франсоа не можел да јаде и да спие добро, знаејќи 

дека неговите блиски ги имаат видено неговите интимни фотографии. Не доаѓал на 

работа. Неговите пријатели како и да е, имале разбирање и му давале подршка. Му 

советувале да го сподели своето искуство со професионалец и да побара помош за 

да га надмине ова. Бил во можност да разговара со психолог од Центарот за 

подршка и воедно да ја дискутира со Кураторот.   

Сеуште го користи Интернетот, но има научено од искуството и е многу по 

внимателен. 

Коментар на лице за подршка 

Од почетокот на придружбата спроведена од провајдерот за домашен сервис од 

регионот, Франсоа се покажал како ранлива личност, покажувајќи однесување кое 

го води кон тоа да биде жртва на злоупотреба: тој позајмувал пари, кои не му биле 

вратени, ја давал својата електронска картичка и тајниот код, одговарал на 

комерцијални адвокати ...Франсоа исто така барал своја сродна душа, се конектирал 

на сајтовите за состаноци и социјалните мрежи без да се заштити од злонамерни 

луѓе. Тој отворил неколку Фејсбук профили и ги додавал сите за пријатели, особено 

жени со кои се надевал дека ќе оствари врска. 

Тимот на едукатори приметил промена во однесувањето на Франсоа: тој бил тажен, 

уморен и не сакал да оди на работа повеќе. Член на неговото семејство го 

контактирал сервисот на едукатори за да ги информира за откривањето на 

интимната фотографија. Едукаторот разговарал за ситуацијата со Франсоа. Тој 
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објаснил се, се чувствувал виновно затоа што не бил свесен за опасноста. Креирал 

нов Фејсбук профил. Со едукаторот, залудно барале контакт детали од жената но таа 

веќе го избришала својот Фејсбук профил. Франсоа напишал писмо на извинување 

до оние кои ја примиле фотографијата. Тој исто така бил во можност да разговара со 

неговиот делегат за заштита како и со психологот на сервисот. 

По инцидентот со фотографијата, Франсоа не сакал да се жали, вели дека бил 

посрамотен, а особено исплашен, да биде самиот тој, гонет бидејќи тој ги пратил 

фотографиите. Од тогаш, тој станал по сомнителен за жените кои ги среќава на 

Интернет. Ги зема во предвид советот и забелешките коишто членови на семејството 

и професионалците ги имаат во врска со социјални односи. Исто така, ја зацврстил 

безбедноста и заштитата на неговиот Фејсбук профил.  
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Студија на случај 19  Хакирање на Фејсбук профил 

 

Возраст 25 

Вид на попреченост Лесна интелектуална попреченост 

 Од каде е таа/тој (село,мало 

гратче,голем град) 

Мало гратче 

Кадеживеетаа/тој (сородители, 

восвојстан, прифатилиште и т.н.) 

Во своја куќа во заштитна средина 

Што таа/тој работи во животот ( работи, 

дома, на работилница и т.н.) 

Работи во заштитна работилница 

Кадетаа/тојкористи интернет? Дома  

Други важни информации  

 

Пјер многу малку го користи интернетот. Најчесто го користи Фејсбукот, за да 

разговара со некои луѓе во неговото семејство, вклучувајќи го и братучед му. Тој е 

дел од групата за самозастапување во неговата заедница и претходно бил избран за 

претставник на жителите во станбената заедница каде што живее. Пјер исто така 

имал проблем по неговото користење на интернет. Неговиот профил бил хакиран. 

Тоа го сфатил откако пробал да се конектира. Преку Фејсбук порака, разбрал дека 

неговиот профил е хакиран и дека не може повеќе да му пристапи. Неговиот профил 

бил хакиран пет пати вкупно, и тој одлучил секој пат да направи нов профил. Тој 

зборувал со својот татко за последното хакирање. По петтиот пат, татко му го 

советувал да не креира нов Фејсбук профил повторно и да не го користи воопшто, и 

тој го послушал. Се согласил со татко му за тоа. Тој повеќе не сака да користи Фејсбук 

и сега преферира да комуницира со своето семејство преку пораки, со неговиот 

мобилен телефон. Тој објаснува дека иако бил советуван подобро да го обезбеди 

својот Фејсбук профил и да го користи Интернетот безбедно, сепак не сакал да го 

користи Фејсбук. Татко му не е корисник на Фејсбук. Пјер вели дека татко му имал 

слично искуство, дека неговиот е-мејл бил хакиран.  
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Коментар од лице за подршка 

Пјер е 26 годишно момче со лесна интелектуална попреченост и со дел од 

спектрумот на аутизам. Тој е социјабилен и ценет помеѓу своите другари. Има група 

на пријатели и соработници. Сака да се вклучува во групи и организации да 

учествува активно, да има улога, одговорност, признание. Бидејќи Пјер посветува 

голем дел од неговото време во тие активности, се чувствува заслужен и награден.  

Пјер познава некои поими во читање и пишување, има мобилен телефон кој го 

користи сам постојано во својата соба, кај неговите родители и понекогаш на 

работното место. 

Тој нема целосна контрола врз оваа алатка, ниту пак познавање на правата и 

слободата во областа на компјутерите, и може да направи проблеми и за себе и за 

своето семејство.  
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Студија на случај 20  Сајбер вознемирување 

 

  Возраст  26 

  Вид на попреченост   Лесна интелектуална попреченост 

 Од каде е таа/тој (село,мало    

гратче,голем град) 

 Мал град 

Кадеживеетаа/тој (сородители, 

восвојстан, прифатилиште и т.н.) 

Во студио со својот партнер, во 

заштитно живеалиште 

Што таа/тој работи во животот ( работи, 

дома, на работилница и т.н.) 

Работи во заштитна работилница 

Кадетаа/тојкористи интернет?  Дома 

Други важни информации -  

 

Оливија (алијас) живее во приватно студио во заштитна заедница со својот 

придружник. Таа редовно користи Интернет. Таа исто така користи социјални мрежи 

како Фејсбук и он-лајн пораки, како Месинџер, и други апликации како Снапчат и 

Инстаграм. Таа исто така го користи Интернетот да добие информации, да гледа 

видеа на Ју-туб и да симнува музика преку Гугл MP3. Но она што најмногу го прави 

на интернет е играње на онлајн игри. 

И покрај нејзиното користење на Интернет на различни начини, инцидентот којшто 

го доживеала и сеуште го доживува, се случил преку Месинџер. Таа била 

малтретирана преку Месинџер, и дури и добила смртна закана. Исто така била 

навредувана од истата личност. Овој човек побарал од неа да прати сопствени слики 

на кои е гола. Се обидел да ја уценува и давал други непристојни предлози. Овие 

предлози навистина направиле да се чувствува непријатно. Таа не се осмелила да 

зборува со другите за тоа и тогаш се повлекла во себе. Се чувствувала лошо поради 

целата ситуација. 

Најпосле зборувала со менаџерот, кој се обидел да ја советува и да и објасни дека 

било неопходно да престане да комуницира со личноста којашто ја малтретира. 

Оливија тогаш ја блокирала таа личност на Фејсбук за да не може да ја контактира 

повеќе. Таа всушност го прифатила ‘’барањето за пријателство’’ мислејќи дека оваа 

личност е добронамерна. 
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Неодамна, повторно доживеала слична ситуација. Едно лице ја малтретирало 

повторно со пораки и повици. Оваа личност исто така го превзела нејзиниот 

идентитет од Фејсбук и ја користел нејзината лична фотографија за да креира нов 

Фејсбук профил. Тој праќал пораки до пријателите на Оливија преку овој лажен 

профил, претставувајќи се дека е таа или некој од нејзиното семејство. Таа го 

блокирала за да не може да ја контактира преку пораки на Фејсбук. Уште повеќе, 

бидејќи оваа личност живее во иста заедница со неа, малтретирањето се случувало 

лице во лице и продолжило он-

лајн. Како резултат на тоа, по 

разговарањето за тоа, одлучила да 

оди во полиција да поднесе 

приговор за вознемирување. Ја 

придружувал нејзиниот референт. 

Полицијата реагирала на нејзината 

жалба и личноста била повикана 

во полиција (во писмото на 

повикување не е спомената 

Оливија и тој не знаел од кого 

доаѓа). 

Оливија вели дека била уплашена 

од одмазда доколку се пожалела. 

И било потребно многу време за 

да зборува што се случувало со 

неа. Денеска, може да разговара 

со својот пријател за тоа. Тој сподели дека тие зборувале многу заедно и тој 

инсистирал додека не ја убедил да реагира и да не му дозволува на човекот да 

продолжи да ја малтретира. 

Оливија вели дека откако и се случило тоа, го користи Фејсбукот се помалку и 

помалку. 

 

Коментар од лице за подршка 

Оливија е убава личност, лидер во резиденцијата каде што живее. Таа сака да им 

удоволи и да им помогне на другите. Таа сака да биде на нејзиниот мобилен 

телефон и на социјалните мрежи. Во време кога дигиталните алатки стануваат 

поинтуитивни, стануваат и лесно достапни за лицата со лесна или умерена 

интелектуална попреченост. Од оваа гледна точка, луѓето со и без попречености се 

во иста фаза на познавање за користење на овие алатки како и сите други луѓе. 

Оливија: Бев уплашена од 

одмазда доколку се пожалев. 

Ми беше потребно многу 

време за да зборувам што ми 

се случи. Денеска, можам да 

разговарам со својот пријател 

за тоа. Тој сподели дека тие 

зборувале многу заедно и тој 

инсистирал додека не ја убедил 

да реагира и да не му дозволува 

на човекот да продолжи да ја 

малтретира. 
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Како и да е, средствата за заштита на лични податоци не се доволно познати за 

корисниците на дигиталните алатки. Дематеријализацијата понатаму ги изложува 

лицата со интелектуална попреченост на ризик бидејќи тие не ги визуелизираат 

емоциите на нивните соговорници, и не знаат секогаш како да спречат виртуелен 

однос.  

Дополнително, професионалците кои што ги придружуваат немаат нужни познавања 

за овие средства на комуникација и немаат секогаш пристап до оваа сфера на 

интимност во која жителите комуницираат. Добронамерноста е потребна за да се 

оствари добра употреба на овие дигитални алатки, не да се забранат бидејќи исто 

така може да бидат начин да се избегне изолација; но станува потреба да се направи 

превенција против ризик од интернет криминал.  

Во резиденцијата, баравме надлежни професионалци да им објаснат на жителите 

како можат да се заштитат самите, но и како самите тие можат понекогаш да станат 

автори на кривични дела; како во случајот на оваа личност која си дозволила да го 

користи идентитетот на Оливија без да сфати колку ја прогонува и без да замисли 

дека може да биде тужен поради тоа.  

Оливија ја намалила листата на пријатели, го затворила својот Фејсбук профил и сега 

игра превентивна улога кај лицата кои ги среќава. Исто така се ослободила од 

нејзината зависност од екрани и претпочита повеќе вистински реални размени.  
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