
Брошура за интернет 
безбедност





Вовед

Во оваа брошура
ќе се зборува
за интернет безбедност
и социјалните мрежи.

Брошурата е напишана
на лесно разбирлив начин.

Оваа брошура е наменета
за лицата со
интелектуална попреченост.

Се надеваме дека
оваа брошура
ќе ти биде од корист
за да научиш:

Како безбедно
да го користиш интернетот;
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Како да си ги заштитиш
своите лични податоци
на интернет;
Како да се однесуваш
на социјалните мрежи.

Брошурата е направена
од самозастапниците
заедно со нивните асистенти
во Здружение СОЛЕМ.
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Што е компјутер?

Компјутер е машина
која ни помага
во извршување на
секојдневните активности.

Компјутерот можеш
да го користиш за:
Работа;
Пишување;
Сметање;
Зачувување на документи;
Правење презентации;
Пребарување на интернет.

Но и за забава
и рекреација како:
Гледање филмови;
Слушање музика;
Играње на игри;
Цртање.
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Што е интернет?

Интернет е мрежа
на која можеме
да се поврземе
сите од целиот свет и
да споделуваме информации.

Интернетот можеш
да го користиш за:
Комуникација со луѓе
од целиот свет;
Пребарување на
текстови и книги;
Барање на работа;
Пребарување музика;
Пребарување на
филмови и серии;
Пребарување на
возни редови.
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Социјални мрежи

Социјалните мрежи
ни овозможуваат
комуницирање и дружење
со луѓе од целиот свет
преку интернет.

Некои од најпознатите
социјални мрежи се:
Фејсбук (Facebook);
Инстаграм (Instagram);
Твитер (Twitter);
Јутуб (Youtube)

.
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Фејсбук

Фејсбук е социјална мрежа
која најчесто се користи
за споделување на
случки од нашиот живот
со нашите Фејсбук пријатели.

Преку Фејсбук
можеш да споделуваш:
Слики;
Видеа;
Пораки;
Каде се наоѓаш;
Разни други
информации за тебе.

Затоа кога 
користиш Фејсбук
треба да внимаваш
што споделуваш и 
со кого споделуваш.
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Еве некои
корисни информации
на што треба
да внимаваш на Фејсбук:
Лозинката да
биде силна;
Да не прифаќаш
непознати луѓе
како пријатели;
Да си ги заштитиш
сликите кои ги објавуваш;
Да не си ги кажуваш
личните податоци;
Да не објавуваш
секаде каде одиш;
Да не се допишуваш
со непознати.

Фејсбук е забавна
социјална мрежа 
но сепак треба да внимаваш
како се однесуваш.
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Инстаграм

Инстаграм е социјална мрежа
преку која можеш
да споделуваш слики
и кратки видеа
со другите луѓе.

Како треба
да се однесуваш на Инстаграм?
Сликите кои
ги објавуваш 
да бидат пристојни;
Профилот да ти
биде заштитен;
Да не прифаќаш
луѓе кои не ги познаваш.
Да не навредуваш
други луѓе;
Да не објавуваш
секаде каде одиш.
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Твитер

Твитер е социјална мрежа
на која можеш
да споделуваш
кратки пораки и вести
со други луѓе.

Јутуб

Јутуб е социјална мрежа
за споделување на видеа.

Секој од нас
може да сними видео
и да го сподели на Јутуб 
со целиот свет.
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Ако снимаш видеа за Јутуб
треба да внимаваш
на некои работи:

Да не прикачуваш
непристојни видеа;
Да не прикачуваш
навредливи видеа;
Да не прикачуваш
насилни видеа;
Да не прикачуваш
туѓи видеа;
Да не прикачуваш
видеа од други луѓе
без нивно знаење.
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Апликации и програми
за допишување

Најпознати апликации
за допишување се:
Вибер (Viber);
Скајп (Skype);
Вацап (WhatsApp);
Фејсбук месинџер(Messenger).

Најчесто овие апликации
ги користиме на
нашите мобилни телефони за:
Допишување;
Јавување;
Испраќање слики и видеа.

Сите овие апликации
се бесплатни и
можат сите да ги користат.
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Електронска пошта

Некои од најпознатите
електронски пошти се:
Џимејл (Gmail);
Јаху (Yahoo).

Преку електронската пошта
можеме да испраќаме
и добиваме пораки
од другите луѓе.

Поштата стигнува веднаш.

Најчесто луѓето
ја користат за работа.
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Лични податоци

Твоите лични податоци
се сите најважни
информации за тебе.

Некои од
личните податоци се:
Твоето име и презиме;
Адресата каде живееш;
Единствениот матичен број;
Бројот на лична карта;
Бројот на сметка во банка.

Многу е важно
да си ги заштитиш
твоите лични податоци.

Само ти и тие
на кои што им веруваш
треба да ги знаат
твоите лични податоци.
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Кога користиш интернет
треба да внимаваш
кои информации за тебе
ќе ги направиш јавни
а кои не.

Информациите кои треба
да ги скриеш се:
Твоето име и презиме;
Твојата електронска пошта;
Твојот телефонски број;
Твојата лозинка;
Датумот на раѓање;
Твоите слики и видеа.
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Лажни профили

Лажен профил е
некоја личност што
се претставува лажно 
на интернет.

Како да препознаеш
лажни профили?
Најчесто имаат
малку слики или слики
кои не се нивни;
Имаат малку пријатели
или немаат воопшто;
Немаат никакви
информации за нив
на профилот;
Информациите што
ги покажуваат
не ни изгледаат вистински;
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Премногу се
заинтересирани за
нашиот личен живот
Како да се заштитиш
од лажни профили?
Најпрво треба да знаеш
дека такви луѓе постојат;
Не се допишувај
со луѓе што не ги познаваш;
Доколку се допишуваш
со непознат не давај
твои лични податоци;
Кога некој што
не го познаваш
постојано ти пишува
и ти испраќа пораки за 
пријател блокирај го.
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Вируси

Вируси се програми
кои ни го расипуваат
компјутерот.

Како да се заштитиш
од вируси?
Мора да  имаш антивирус;
Не отворај пораки
од луѓе кои што
не ги познаваш;
Редовно ажурирај
го компјутерот;
Зачувувај ги податоците
од компјутерот;
Кога симнуваш
филмови или музика
мора да внимаваш да
се од сигурни страни;
Лозинката секогаш
да ти е силна.
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Култура на однесување
на интернет

Иако зборуваш 
со некого на интернет
а не во живо
сепак не треба
да се однесуваш некултутно.

Како не треба да 
се однесуваш на интернет?
Не треба да навредуваш;
Не треба да исмејуваш;
Внимавај што пишуваш;
Не пишувај само со
големи букви за да
не помислат дека им викаш;
Да не досадуваш
кога е некој зафатен;
Треба да ја почитуваш
туѓата приватност;
Треба да го почитуваш
туѓото мислење.
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Насилство преку интернет

Треба да знаеш
доколку некој
пробува да ти наштети
преку интернет
дека и тоа е насилство.

Какви видови на насилство
преку интернет постојат:
Кога некој те навредува;
Кога некој ти се заканува;
Кога некој те провоцира;
Кога некој 
лажно се преставува;
Кога некој ти
зборува некултурни работи;
Кога некој ти
испраќа некултурни слики.
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Дирекција за заштита
на лични податоци

Доколку некој проба
на било каков начин
да ти наштети преку интернет
треба да пријавиш во 
Дирекцијата за заштита 
на лични податоци
или во полиција.

Пријави ако некој:
Направи лажен профил од тебе;
Ти ги украде
личните податоци;
Објавува или праќа
твои фотографии
без твоја согласност;
Објавува или праќа
твои видеа
без твоја согласност.
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Контакт до
Дирекцијата за заштита
на личните податоци

Адреса:
Бул. ,,Гоце Делчев" бр.18,
1000 Скопје

Телефони за контакт:
02 3230 635
02 3230 617
02 3230 790
02 3230 413

Електронска пошта:
info@privacy.mk
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