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Samen voor een veiliger Internet
Onze vzw Sambucusforum neemt samen met partnerorganisaties uit Duitsland,
Bulgarije, Oostenrijk, Roemenië en Griekenland deel aan het door de Europese Unie
ondersteunde project PODIGIKOM dat maatschappelijk werkers wil bijstaan op het
vlak van internet- en internetpornoverslaving. Als coördinator van dit project treedt
op de in Duitsland bekende Stichting Medien-und Onlinesucht uit Lüneburg.
Het is de bedoeling van dit project om maatschappelijk werkers zakelijk bij te staan in
het omgaan met kinderen en jongvolwassenen die verslaafd zijn aan
internetpornografie. Europese studies wijzen immers uit dat bijna 1 op 10 van de
bezochte websites pornografisch materiaal bevat waartoe kinderen en jongeren vrije
toegang hebben.
Om preventief te kunnen handelen ontwierp ons consortium in het kader van dit EUproject een projecthomepage specifiek bestemd voor maatschappelijke werkers die
met deze problematiek worden geconfronteerd.
Op deze www.psssst.eu vinden zij daartoe:
•
•
•
•
•

Een trainingsmodule met interactief materiaal bestemd voor interventie en
preventie.
Een speciaal ontwikkeld Taboe-spel dat de problematiek bespreekbaar maakt bij
jongeren.
Een handboek om te filosoferen met kinderen en jong-volwassenen.
De Europese metastudie “Pornografiecompetentie voor sociaal werkers”
Een netwerkkaart met adressen en telefoonnummers van de nationale
hulpsystemen in de deelnemende landen.

De website www.psssst.be bestemd voor sociaal werkers, pedagogen en ouders zal weldra
in zeven talen beschikbaar zijn voor . Een officiële Europese presentatie van al dit materiaal
zal plaats hebben tijdens een symposium met alle partners op 7 mei 2019 in het
Oostenrijkse Graz.
Leden van het Sambucusforum zullen in Vlaanderen het materiaal verspreiden en de inhoud van het
project via de projecthomepage en tijdens lezingen presenteren. Daarenboven zal het forum 100 van
de Taboe-leerspellen gratis verspreiden bij organisaties voor maatschappelijk werk.
Wie meer over dit project en zijn werking wil weten kan contact opnemen met het forum via
Sambucusforum1@gmail.com
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