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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
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