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1.
Dragomir Daniela ·
Universitatea Din Craiova

Fara poze cu copii dezbracati sau in ipostaze indecente ori compromitatoare pt protejarea intimitatii
copilului.
Unlike · Reply · 1 · Nov 8, 2017 8:31pm

15 thoughts on “#ProtejamImagineaCopiilor! Hai si tu in
campanie!”
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Paula says:
05/11/2017 at 9:52 am Edit
Cred ca ar trebui pornita o campanie organizata de Politia Romana sau cineva de la
Protectia copilului.Toate pozele cu copii indecente ar trebui date report si sterse. Daca
parintii nu au limite, atunci cineva ar trebui sa le impuna aceste limite.
Reply
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Catalina says:
05/11/2017 at 4:48 pm Edit
Eu nu cred ca parintii ar trebui sa publice poze de a le copiiilor in nici o ipostaza. E
adevarat ca sunt copiii nostri, dar sunt totusi persoane de sine statatoare si nu cred ca
avem voie sa le folosim imaginea.
Reply

4

Beatrice says:
05/11/2017 at 5:15 pm Edit
Copiii mei deja au inceput sa-mi ceara sa le arat ce postez ca sa-si dea acordul. Au doar 5
si 7 ani si stiu ce e bine pentru ei.
Reply
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Mehedintu Alina says:
08/11/2017 at 7:54 am Edit
In primul rând nu postezi poze cu copilul tău dezbrăcat, in cada, pe olița, wc etc.

Reply
6

drila Abigaiela says:
08/11/2017 at 7:56 am Edit
Foarte bine..daca chiar vrei sa iti vezi copilul dezbrăcat,uita-te tu acasă cât vrei la el..Nu
și cei din jurul valorii tau să vadă..Am o fetița,și niciodată nu am pus poze cu ea
dezbrăcata.. Trebuie sa avem mare grija
Reply
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drila claudiu says:
08/11/2017 at 8:59 am Edit
Eu nu cred ca parintii ar trebui sa publice poze de a le copiiilor in nici o ipostaza. E
adevarat ca sunt copiii nostri, dar sunt totusi persoane de sine statatoare si nu cred ca
avem voie sa le folosim imaginea.
Reply

8

bulilete beatrice says:
08/11/2017 at 9:15 am Edit
Fara poze cu copii dezbracati sau in ipostaze indecente ori compromitatoare pt protejarea
intimitatii copilului.
Reply
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Sorina Vuiu says:
08/11/2017 at 10:34 am Edit
Nu trebuie sa pui poze cu copilul pe care nu le-ai pune daca ar fi vorba de tine. Daca tu
nu ai poze in fundul gos, de ce trebuie sa pui cu el?
Reply
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lydia lidia says:
08/11/2017 at 10:43 am Edit
Sunt întru totul de acord. Zi de zi vad părinți care postează inconștient poze cu copilul lor
în orice ipostaza. Sunt anumite lucruri pe care le păstrezi pt tine. Nu le faci publice
indiferent de situație. și de ce tu nu te postezi in curu’ gol in baie dacă și pe copil îl expui
așa ? Scuzați limbajul dar nu zice nimeni sa nu postezi poze cu copilul dar mie nu mi-ar
placea sa dau peste ani de o poza cu mine dezbrăcată pe internet. Se pot trimite și în
privat poze. Nu e normal să știe cineva unde se afla copilul tau zilnic. Sau să ii știe rutina
zilnică..
Reply
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claudia says:

08/11/2017 at 11:06 am Edit
aveti perfecta dreptate, cineva trebuie sa faca ceva in directia asta. parintii zici ca au
inebunit, pun poze din 5 in 5 minute si unele sunt chiar deplasate.
Reply
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Alina Petrican says:
08/11/2017 at 11:45 am Edit
E important ca in lista de prieteni sa adaugi doar persoane cunoscute, apropiate…astfel
incat atunci cand adaugi poze cu cei mici, setezi doar pentru prieteni…acesta e un prim
pas.Obligatoriu fara poze in care sunt dezbracati, chiar daca sunt foarte micuti.Si cel mai
bine e sa adaugi cat mai putine poze, daca vrei sa te “lauzi ” familiei, le poti trimite
personal.
Reply
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Stoica says:
09/11/2017 at 11:10 am Edit
Nicio poza cu copii nu ar trebui pusa pe FB. Totusi, daca nu va puteti abtie, asigurati-va
ca setarile de privacy sunt activate astfel incat pozele sa nu poat fi vazute decat de
prietenii apropiati, eventual doar de familie
Reply
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Alexandra says:
09/11/2017 at 11:12 am Edit
Sunt întru totul de acord. Zi de zi vad părinți care postează inconștient poze cu copilul lor
în orice ipostaza. Sunt anumite lucruri pe care le păstrezi pt tine. Nu le faci publice
indiferent de situație. și de ce tu nu te postezi in curu’ gol in baie dacă și pe copil îl expui
așa ? Scuzați limbajul dar nu zice nimeni sa nu postezi poze cu copilul dar mie nu mi-ar
placea sa dau peste ani de o poza cu mine dezbrăcată pe internet. Se pot trimite și în
privat poze. Nu e normal să știe cineva unde se afla copilul tau zilnic. Sau să ii știe rutina
zilnică..
Reply
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Mariana Matei says:
10/11/2017 at 4:49 pm Edit
Eu am intotdeauna grija cand postez, aleg doar poze decente pe care as avea curajul sa le
printez si sa le pun in rama pe perete. Daca fotografiile nu trec testul acesta, atunci mai
bine renunt.
Reply

16

Daniel Ionut says:

10/11/2017 at 4:53 pm Edit
Copiii nu trebuie sa apar prea des in postarile de pe facebook, cu atat mai mult
dezbracati!
Reply

