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COMUNICAT DE PRESĂ
Pornografie pe Internet și sexting –Clarificari privind asistența socială
Timisoara, 13.11.2017 - Pornografia astazi face parte din mediul tinerilor. Cercetările arată că
adolescenții - în pofida reglementărilor legale existente - pot accesa cu ușurință conținut
pornografic ilegal și că aproape jumătate dintre adolescenții intervievați consumă în mod regulat
asemenea materiale. În plus, numarul contactelor nedorite cu pornografia crește continu. Dacă
copiii tasteaza pe internet, de ex. cuvântul inofensiv "dezgustător" în Google, sunt afisate
materiale cu continut pornografic.
Nu există nici o îndoială că numeroasele posibilități și accesul ușor la conținutul pornografic
prezintă riscuri și tulbură adolescenții în socializarea lor sexuală. De aceea, Europa a răspuns deja
oferind filtre de protecție și instrumente de clasificare a conținutului legat de căutările generate de
utilizatori. Din moment ce filtrele, (1) pot fi tot mai ușor ocolite, (2) si nu functioneaza peste tot (3)
si singure nu sunt suficiente (chiar dacă sunt necesare), pentru abordarea acestui domeniu
problemă de utilizare a Internetului în mod adecvat, este foarte importantă o cooperare
europeană. Datorită situației similare din tarile Europene, dar în același timp experiențe diferite ale
acestora și eforturile depuse in cercetare, avem nevoie acum de o învățare transnațională prin
schimburi intre profesionisti.
Grupul ocupațional din domeniul asistenței sociale este, prin urmare, grupul țintă al acestui proiect.
Există aici o nevoie enorma de educație, formare si specializare, atât în ceea ce privește evoluțiile
actuale și reglementările legale privind pornografia în Europa, precum și legat de profesionalismul
individual, de auto-înțelegere al lucrătorilor sociali implicati in munca cu tinerii.
FRG Timisoara participă la acest proiect pe o durata de 2 ani intitulat "PODIGIKOM - Competența
pornografică în munca socială de zi cu zi" cofinantat prin programul ,,Erasmus +’’ impreuna cu alte
7 organizații partenere europene.
Mai multe informații pe adresa: www.frgtim.ro
Contact: Nicolae Cernei, ncernei@frgtim.ro Tel. +40/256495774
Coordonator de proiect: Fundația,, Stiftung Medien-und Onlinesucht‘‘ www.stiftungmedienundonlinesucht.de
Contact: Arnhild Zorr-Werner, arnhild.zorr-werner@stiftung-medienundonlinesucht.de
Fundația germană pentru media și dependența online promovează educația mediatică în rândul
copiilor și adolescenților și oferă părinților diverse opțiuni de sprijin pentru toate întrebările legate
de educația mediatică. Acest lucru include, de asemenea, informații și activități de asistență în
domeniul pornografiei pe Internet și sexting. Acest lucru se realizeaza deja, www.ipus4family.eum
Perioada de implementare 01.06.2017 – 31.05.2019
Pagina de Web: www.psssst.eu
Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene.
Această publicație (comunicare) reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este
responsabilă pentru eventuala utilizare a informațiilor pe care le conţine.
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PODIGIKOM
„Pornografie-Kompetenz im Alltag der sozialen Arbeit“
Projekt Nr. 2017-DE04-KA205-015270

Montag
30.04.2018

Dienstag
01.05.2018

Anreise

Auswertung der Metastudien, O1
Einführung in die Inhaltliche Arbeit
Thema
9:00 TOP 1
Begrüßung durch die Gastgeber
Begrüßung durch die Projektleitung
TOP 2
Bericht aus allen Partnerländern zum Stand des
Projektes und der Radiokampagne
10:45 Kaffeepause
11:00 TOP 3
Vorstellung des philosophischen Handbuchs
Workshop
TOP 4
Durchsicht der von den Partnern gesammelten
Materialien für das Handbuch zum
Philosophieren
TOP 5
Vorstellung des Tabu Spiels

Austausch

13:00 Gemeinsames Mittagessen
14:00 TOP 6
Vorstellung des Konzeptes der Webseite -

Veranstaltungsort:

Mittwoch
02.05.2018

Donnerstag
03.05.2018

Kommunikation und Arbeitsweise im Projekt
Referent
Jan/Ann
Arnhild Zorr-Werner
Alle Partner

Daniela Camhy
Alle Partner

Thema
TOP 8, Verbreitungsmaßnahmen,
Austausch über Verbreitungsstrategien
TOP 9 Verbreitungsmaßnahmen
Entwicklung von Werbematerialien, Planung der
Produktion von Werbemitteln
10:45 Kaffeepause
11:15 TOP 10
Aufbau nationaler und internationaler
Stakeholdernetze/
Netzwerk der Fachschaft
Einbindung der Politik
12:15 TOP 11
Zwischenbericht zum 01.06.2018

Abreise
Referent
Kalliopi
Alle Partner

Arnhild Zorr-Werner

Imke Hoheisel

Arnhild Zorr-Werner

Stephan Schmidt

16:00 Kaffeepause

13:00 individuelles Mittagessen
14:00 TOP 12
Administrative Projektabsprachen
Hornetdrive
TOP 13 Tagesevaluation

Imke Hoheisel

16:00 Kaffeepause

Mit Unterstützung durch das Programm Erasmus+ der Europäischen Union
Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Die Verantwortung für den Inhalt
dieser Veröffentlichung trägt allein der Verfasser; die Kommission haftet nicht für die weitere Verwendung der darin
enthaltenen Angaben.
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PODIGIKOM
„Pornografie-Kompetenz im Alltag der sozialen Arbeit“
Projekt Nr. 2017-DE04-KA205-015270
Gemeinsames
AbendessenAl
le. Partner

16:30 TOP 7
Durchführung der Testphase

LewkE, alle Partner

19:00 gemeinsames Abendessen

16:30 TOP 14
Kulturprogramm

Alle Partner

Individuelle Abendgestaltung

Lerninhalte werden vorgestellt /alle Partner
-Lerninhalte werden vorgestellt – alle Partner
Workshop zum Handbuch zum Philosophieren
- Konzept der Website, in die die Lerninhalte implementiert werden /Marktplatz GmbH
- Zwischenbericht (finanziell und inhaltlich) ist in der Phase der Fertigstellung
- Entwicklung von Verbreitungsmaterialien
- Austausch über Verbreitungsstrategien/ Pressemitteilungen
- Testphase wird besprochen/LewkE
-YOUTHPASS als Anerkennungsinstrument und dessen Nutzung als
pädagogisches Tool vorbereiten/ EDUCOMMART

Mit Unterstützung durch das Programm Erasmus+ der Europäischen Union
Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Die Verantwortung für den Inhalt
dieser Veröffentlichung trägt allein der Verfasser; die Kommission haftet nicht für die weitere Verwendung der darin
enthaltenen Angaben.
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COMUNICAT DE PRESA
Prevenire - Sexualitate - Protecție - Siguranță - Rușine – Tabu
Timisoara, 22/05/2018 Institutia noastră FRG Timisoara impreuna cu organizațiile partenere din
Austria, Belgia, Bulgaria, si Germania lucreaza la implementarea proiectului „PODIGIKOM competența Pornografia în activitatea socială de zi cu zi“, In acest partenariat in perioada 30.04.02.05.institutiile implicate s-au întâlnit la Mechelen, Belgia, pentru a discuta împreună stadiul
ideplinirii proiectului. Accentul, printre alte activități s-a pus pe diseminarea proiectului si jocul de
învățare „Taboo (EDITION ??)“, care a fost dezvoltat în cadrul proiectului și pentru grupele de
vârstă sub 14 ani, și peste 14 ani.
Planificarea sarcinilor pentru etapa viitoare a proiectului prevede:
(a) Finalizarea și primul test al jocului mai sus amintit
(b) Finalizarea și testarea inițială a Ghidului filozofic pentru copii și tineret
(c) Cercetarea și utilizarea drepturilor legale privind conținutul proiectului
(d) Designul site-ului web al proiectului și materialul promoțional
e) Dezvoltarea site-ului web al proiectului: www.psssst.eu
Rezultatele obtinute prin meta-studiul tuturor țărilor partenere, prezentate în campania radio SID (Day of
Safer Internet Day) și la diferite evenimente ale țărilor partenere, releva faptul că accesul facil, cu un singur
clic la un număr mare de site-uri pornografice reprezintă unul dintre pericolele actuale din rețea pentru
adolescenți. Patrunderea într-o lume violentă ca si ,,model,, și efectele psihosomatice rezultate indică și la
tinerii utilizatori un pericolul semnificativ spre o mare dependență.

Informații suplimentare pot fi găsite pe pagina proiectului www.psssst.eu si pe www.frgtim.ro
Contact: Nicolae Cernei, ncernei@frgtim.ro
Tel. +40/256495774
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COMUNICAT DE PRESĂ
Prevenire

Sexualitate

Protecție

Siguranță

Rușine

Tabu

Timisoara, 02/06/2018 Instituția noastră FRG Timisoara împreuna cu organizațiile partenere din
Austria, Belgia, Bulgaria, si Germania lucrează la implementarea proiectului „PODIGIKOM competența Pornografia în activitatea socială de zi cu zi“, În perioada 30.04.- 02.05.institutiile
implicate s-au întâlnit la Mechelen, Belgia, pentru a discuta împreună stadiul implementării
proiectului. Accentul s-a pus pe finalizarea Ghidului filozofic pentru lucrătorii sociali si jocul de
învățare „ Fără TABU” care a fost elaborat în cadrul proiectului și pentru grupele de vârstă sub
14 ani, și peste 14 ani.
Au fost stabilite și viitoarele activități de diseminare
Planificarea sarcinilor pentru etapa viitoare a proiectului prevede:
(a) Finalizarea și primul test al jocului Fără TABU
(b) Evaluarea Ghidului filozofic pentru lucrătorii sociali
(c) Cercetarea și folosirea drepturilor legale de autor privind conținutul proiectului
(d) Designul paginii web al proiectului și materialul promoțional
e) Elaborarea paginii web al proiectului: www.psssst.eu

Rezultatele obținute prin meta-studiul efectuat de ţările țărilor partenere, prezentate în campania
radio SID (Day of Safer Internet Day) și la diferite evenimente din țările partenere, releva faptul
că accesul facil, cu un singur clic la un număr mare de site-uri pornografice reprezintă unul
dintre pericolele actuale din rețea pentru adolescenți. Pătrunderea într-o lume violentă ca si
,,model” și efectele psihosomatice rezultate indică și la tinerii utilizatori un pericolul
semnificativ spre o mai mare dependență.
Informații suplimentare pot fi găsite pe pagina proiectului www.psssst.eu si pe www.frgtim.ro
Contact: Nicolae Cernei, ncernei@frgtim.ro
Tel. +40 256 495774
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COMUNICAT DE PRESA
Prevenire - Sexualitate - Protecție - Siguranță - Rușine – Tabu

Timisoara, 24/09/2018 institutia noastră FRG Timisoara impreuna cu organizațiile

partenere din Austria, Belgia, Bulgaria, si Germania lucreaza la implementarea proiectului
„PODIGIKOM - competența Pornografia în activitatea socială de zi cu zi“.

In acest partenariat in perioada 15.09-19.09.2018 in Timisoara la Colegiul Tehnic de Vest,

Sancta Maria Hilfe, Comunele Chisoda, Giroc, Seceani si Covaci a avut loc diseminarea proiectului

si testarea jocului Tabu, ca si instrument de comunicare intre parinti, copii si cadre de specialitate pe
tema pornografiei juvenile elaborat în cadrul proiectului pentru grupele de vârstă sub 14 ani, și peste

14 ani. Participanti la test au fost cadre didactice, pedagogi sociali, psihologi, jurist, parinti si copii.

Informații suplimentare pot fi găsite pe: www.frgtim.ro si facebook: FRG Timisoara
Contact: Nicolae Cernei, ncernei@frgtim.ro
Tel. +40/256495774
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COMUNICAT DE PRESA
FARA Tabu
TIMISOARA 28.11.2018 – Institutia noastra FRG Timisoara
impreuna cu organizatiile partenere din Austria,Belgia Bulgaria,
Germania si Grecia se ocupa in continuare de implementarea si
finalizarea proiectului ,,PODIGIKOM,, – Pornographiekompetenz im
Alltag der sozialen Arbeit“ In cadrul intalnirii de proiect din perioada
04.10.-07.10. 2018 la Apriltsi, Bulgaria au fost discutate stadiul de
implementare si pasii urmatori In cetrul atentiei au stat printre altele
si finalizarea jocului de invatare „(Fara) Tabu“, elaborat pentru
grupele de varsta sub 14 ani si peste 14 ani.
Planificarea activitatilor urmatoare cuprinde :
(a) finalizarea cercetarilor si traducerea materialelor elaborate
(b) Finalizarea paginii de web a proiectului si a materialelor ce urmeaza a fi postate
(c) die Radiokampagne im Rahmen des Safer Internet Days (SID) am 05.02.2019
d) Planificarea si organizarea actiunilor de diseminare in fiecare tara parteneradie
e) Planificarea si organizarea conferintei finale de la Graz –Austria in data de 07.05.2019
In cadrul actiunilor de diseminare FRG Timisoara va distribui 100 de Jocuri Ohne Tabu- la scoli si
organizatii de tineret
Informatii suplimentare privind proiectul se pot gasi pe :
Pe pagina web a FRG Timisoara www.frgtim.ro
Pe pagina de web a proiectului: www.psssst.eu
Si la telefonul +40/256495774
Coordonarea proiectului in Romania ; ncernei@frgtim.ro
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COMUNICAT DE PRESA
Impreuna fara Tabu
Timisoara 06.02.2019 – Institutia noastra FRG Timisoara impreuna cu organizatiile partenere din
Austria,Belgia,Bulgaria,Germania si Grecia se ocupa de implementarea si finalizarea proiectului
,,PODIGIKOM,, – Competența Pornografica în activitatea socială de zi cu zi,, Institutia
coordonatoare a proiectului .este Stiftung Medien- und Onlinesucht“din Luneburg –Germania.
Obiectivul proiectului este sprijinirea lucrarorilor sociali in munca cu copii si adolescenti in
pevenirea si combaterea pornografiei juvenile pe internet.
Studii la mivelui Eurpei releva faptul ca fiecare a zecea pagina de Web contine continuturi cu
conotatii pornografice la care au acces copii si adolescenti
Consortiul nostru European doreste sa ajute societatea si pentru aeasta pune la dispozitie pagina de
web a proiectului prin care isi propune sa motiveze cadrele active din domeniul social pentru a
proceda preventiv la combaterea fenomenului pornografiei juvenile.
Pe pagina de web www.psssst.eu gasiti:






Module de training pentru dobindirea de competente pornografice cu materiale interactive de
prevenire si interventie
Jocul ,,Fara Tabu,, pentru apropierea in comunicarea cu adolescentii
Un ghid pentru filozofare cu copiii si adolescemtii
Un metastudiu European ,, Competenta pornografica in munca de zi cu zi din domeniul social;
Retele cu centrele nationale de sprijin si ajutor

Pagina de Web a proiectului va fi disponibila in 7 limbi pentru lucratorii sociali,pedagogi ,parinti si
alte personae interesate.Prezentarea officiala a materialului Online precum si jocul ,,Tabu,,va avea
loc in data de 07.05.2019 la simpozionul de incheiere a proiectului la Graz Austria
FRG Timisoara va organiza in Romania actiuni de diseminare a proiectului in scoli si
institutii publice si va prezenta pagina de web.Cu aceasta ocazie vor fi distribuite si 100 de
jocuri Tabu in mod gratuit unitatilor d invatamint.
Mai multe informații pe adresa: www.frgtim.ro si www.psssst.eu Contact: Nicolae Cernei,
ncernei@frgtim.ro Tel. +40/256495774
Proiect finanțat cu sprijinul Comisiei Europene în cadrul programului ERASMUS +

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene.
Această publicație (comunicare) reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia
nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informațiilor pe care le conține.
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