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ресурси

Додайте номери гарячих ліній до Ваших контактів. Знайти номери гарячих 
ліній Ви можете за посиланням: A21.ORG/CALL.

Перегляньте корисні ресурси:

Перегляньте відео про експлуатацію дітей:

Визначте безпечні додатки та встановіть правила користування:

• www.A21.org/education
• @a21ua в соціальних мережах (Facebook and Instagram)
• Служба розшуку дітей — https://missingchildren.org.ua/uk/korisna-informaciya

• Can You See Me? Експлуатація дитини онлайн
• Can You See Me? Сексуальна експлуатація дитини

• https://www.digitaltrends.com/mobile/best-parental-control-apps
• www.netnanny.com
• www.avg.com/us-en/avg-family-safety
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Відомі соціальні мережі:

• Facebook Messenger: Безкоштовний додаток, створений Facebook для дзвінків, спілкування, відео чатів, 
є можливість ділитись медіа-файлами. Будь-хто може додати Вас, якщо не змінити це в налаштуваннях 
приватності.

•  Twitter:  Соціальна мережа, що використовує “твіти” для спілкування. 

• WhatsApp: Додаток для спілкування, який використовує технологію шифрування. Власником додатка 
є Facebook. Можна здійснювати дзвінки, обмін повідомленнями, відео-чати, ділитись геолокацією та 
відправляти медіа-файли. Контакти додають користувачі.

• Instagram: Платформа, де можна розміщувати фото да відео, обмінюватись приватними повідомленнями. 
Налаштування приватності дозволяють давати доступ до контенту лише друзям.

• Telegram: Мессенджер, який дає можливість обмінюватись повідомленнями, фото та відео контентом як в 
приватних повідомленнях, так і в групах.

• Skype: Телекомунікаційний сервіс, який спеціалізується на онлайн конференціях. Є можливість 
відправляти повідомлення та зображення. 

• Facebook: Соціальна медіа платформа, яка дає можливість залишатись на зв’язку з друзями.

• Snapchat: Мультимедійний додаток, в якому можна ділитись живими сторіс (відео та зображення) з будь-
ким по всьому світу.

• Tiktok: Соціальна мережа, де можна ділитись відео.

• Line: Мессенджер для смартфона та компьютера для безкоштовних дзвінків за кордон.

• House party: Додаток для групових відео-чатів.
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• LiveMe: Додаток для стрімінгу онлайн.

• Viber:  Додаток для спілкування шляхом обміну фото, відео, дає можливість здійснювати відеодзвінки та 
обмін повідомленнями. 

• Monkey: Використовуючи Snapchat, користувачі можуть спілкуватись з незнайомцями протягом 10 секунд.

• MeetMe: Зводить користувачів, які таємно захоплюються один одним. Додаток не належить до сайтів 
знайомств з метою побачень.

• Life360: Додаток, в якому сім’я може ділитись локаціями один з одним.

• Pinterest: Соціальна мережа, яка дозволяє ділитись зображеннями та відео на власних “дошках”, шукати 
нові зображення на сторінках інших користувачів (рецепти, дизайн, мода).

• Discord: Безкоштовна платформа для спілкування, створена для ігр.

• Bee Talk: Додаток для пошуку друзів зі схожими захопленнями, подібний до Тіндера.

• Tinder: Додаток для знайомств, дає можливість обмежити локацію пошуку. Люди обирають, хто їм 
подобається, якщо пара співпадає, у них з’являється можливість розпочати спілкування. 

• Badoo:  Додаток для знайомств, який функціонує подібно до Tinder.

• Skout: Додаток, який дає можливість познайомитись з новими людьми в понад 100 країнах світу для 
дружби чи побачень. Користується популярністю серед тих, хто змінює місце проживання і шукає нових 
друзів.

• Tellonym: Додаток для анонімного спілкування, створений, щоб дати можливість користувачам 
отримувати чесні відповіді від будь-кого.

• Fortnite: Онлайн гра для кількох учасників, яка дає можливість спілкуватись з друзями та незнайомцями.


