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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.stiftung-
medienundonlinesucht.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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