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W ramach Polskiego Centrum Programu Safer Internet realizowane są 3 projekty:

Program Komisji Europejskiej Safer Internet został uruchomiony w 1999 r. i ma na celu promocję bezpiecznego korzystania z nowych technologii i Internetu wśród dzieci i młodzieży. W ramach programu prowadzone
są również działania na rzecz zwalczania nielegalnych treści i spamu w Internecie. Od 2005 r. do programu włączona została problematyka związana z zagrożeniami wynikającymi z użytkowania telefonów komórkowych, gier
online, wymianą plików P2P i innymi formami komunikacji online w czasie rzeczywistym (czaty i komunikatory).
Priorytetem programu na lata 2009-2013 jest zwalczanie cyberprzemocy i uwodzenia dzieci w Internecie.

Saferinternet.pl
Kompleksowe działania edukacyjne i medialne na rzecz bezpiecznego korzystania z Internetu i nowych technologii przez dzieci
i młodzież.
www.saferinternet.pl
Projekt realizowany przez FDN i NASK we współpracy z Fundacją Orange.

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/index_en.htm

Polskie Centrum Programu Safer Internet powołane zostało w 2005 r. w ramach programu Komisji Europejskiej Safer Internet. Tworzą je Fundacja Dzieci Niczyje (FDN) oraz Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa
(NASK) – koordynator Centrum. Centrum podejmuje szereg kompleksowych działań na rzecz bezpieczeństwa
dzieci i młodzieży korzystających z Internetu i nowych technologii. Partnerem większości realizowanych przez
Centrum projektów jest Fundacja Orange.

Helpline.org.pl
Projekt, w ramach którego udzielana jest pomoc młodym internautom, rodzicom i profesjonalistom w przypadkach zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu oraz telefonów komórkowych
przez dzieci i młodzież.
www.helpline.org.pl
Projekt realizowany przez FDN oraz Fundację Orange.

Dyżurnet.pl
Fundacja Dzieci Niczyje (FDN) jest organizacją
pozarządową o charakterze non-profit, która od 1991 r.
zajmuje się szeroko rozumianą pomocą dzieciom
krzywdzonym, ich rodzinom i opiekunom. Fundacja
prowadzi ośrodki pomocy, programy profilaktyki
krzywdzenia dzieci i organizuje specjalistyczne
szkolenia dla profesjonalistów. Od 2004 r. Fundacja
Dzieci Niczyje realizuje kompleksowe działania
na rzecz bezpieczeństwa dzieci w Internecie.

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa
(NASK), jako jednostka badawczo-rozwojowa, działa
od 1993 r. Jest pionierem Internetu w Polsce oraz
jednym z wiodących operatorów teleinformatycznych.
NASK prowadzi krajowy rejestr nazw internetowych
w domenie „.pl” oraz realizuje badania naukowe.
Od wielu lat tworzy zasoby portalu edukacyjnego
Polska.pl. W NASK działa zespół CERT Polska,
zajmujący się reagowaniem na zdarzenia naruszające bezpieczeństwo sieci.

www.fdn.pl

www.nask.pl
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Punkt kontaktowy, tzw. hotline przyjmujący zgłoszenia o treściach
nielegalnych w Internecie, takich jak: pornografia dziecięca, rasizm
i ksenofobia.
www.dyzurnet.pl
Projekt realizowany przez NASK.

Ciałem doradczym Polskiego Centrum Programu Safer Internet jest Komitet Konsultacyjny, w skład którego
wchodzą przedstawiciele rządu, policji, organizacji działających na rzecz dzieci oraz instytucji zajmujących się
Internetem i problematyką nowych mediów.
Współpraca Centrum z instytucjami rządowymi, pozarządowymi, placówkami oświatowymi oraz podmiotami
komercyjnymi realizowana jest również w ramach Ogólnopolskiej Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa
w Internecie, która stanowi platformę dystrybucji informacji o różnych inicjatywach na rzecz bezpieczeństwa
online oraz wymiany doświadczeń w tym zakresie.
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Saferinternet.pl

www.saferinternet.pl
Szkolenia i konferencje dla profesjonalistów
Szkolenia i konferencje poświęcone problematyce bezpieczeństwa dzieci w sieci kierowane
są do przedstawicieli sektora edukacyjnego, wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania, organizacji
pozarządowych oraz dostawców usług i treści internetowych. Corocznie, pod patronatem unijnej Komisarz ds. Mediów i Społeczeństwa Informacyjnego, organizowana jest Międzynarodowa Konferencja
pt. Bezpieczeństwo Dzieci i Młodzieży w Internecie, podczas której prezentowane są m.in. polskie
i zagraniczne innowacyjne projekty edukacyjne oraz najnowsza wiedza dotycząca zwalczania nielegalnych
treści w sieci (www.konferencja.saferinternet.pl).

W ramach projektu Saferinternet.pl realizowane są kompleksowe działania edukacyjne i medialne
na rzecz bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z nowych mediów przez dzieci i młodzież.
Projekt prowadzony jest przez FDN i NASK. Koordynatorem projektu jest FDN. Głównym partnerem
większości realizowanych w jego ramach działań jest Fundacja Orange.

Kampanie medialne
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Dzień Bezpiecznego Internetu
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Międzynarodowy Dzień Bezpiecznego Internetu organizowany jest
co roku w lutym i ma na celu nagłośnienie problematyki bezpieczeństwa
online oraz promowanie inicjatyw na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci
i młodzieży do zasobów internetowych. Organizatorzy DBI w Polsce
zachęcają szkoły oraz inne instytucje i organizacje do podejmowania lokalnych działań edukacyjnych związanych z bezpieczeństwem dzieci w sieci.
Inicjatywy rejestrowane są w serwisie www.dbi.pl i biorą udział w konkursach
z atrakcyjnymi nagrodami.

Większość akcji medialnych projektu Saferinternet.pl jest realizowana w ramach kampanii Dziecko
w Sieci. Mają one na celu uwrażliwienie na zagrożenia związane z korzystaniem z Internetu przez
dzieci oraz promowanie wśród dzieci i młodzieży oraz rodziców postaw sprzyjających bezpieczeństwu młodych internautów. Celem podejmowanych kampanii medialnych jest również promocja
oferty Polskiego Centrum Programu Safer Internet.
Wybrane kampanie medialne:
• Nigdy nie wiadomo, kto jest po drugiej stronie – 2004 r.
– kampania poświęcona problemowi uwodzenia dzieci w Internecie.

Kampania Kawiarenka przyjazna dzieciom

• Dyżurujemy przy Internecie – 2006 r.
– kampania mająca na celu promocję oferty Dyżurnet.pl i uwrażliwienie internautów
• Internet to okno na świat. Cały świat – 2007 r.
– kampania poruszająca problem kontaktów dzieci z niebezpiecznymi treściami w sieci.

Projekt realizowany jest przez NASK. Jego celem jest podnoszenie poziomu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży korzystających z dostępu do sieci
w kawiarenkach internetowych. W ramach tej kampanii kawiarenki, które
spełniają określone standardy bezpieczeństwa, otrzymują dyplom Kawiarenki
przyjaznej dzieciom.

• Stop cyberprzemocy – 2008 r.
– kampania dotycząca problemu przemocy rówieśniczej z użyciem Internetu i telefonów komórkowych.

Konsultacje z dziećmi

na istnienie nielegalnych treści publikowanych w Internecie, w szczególności pornografii dziecięcej.

Regularne konsultacje z dziećmi i młodzieżą pozwalają na projektowanie efektywnych narzędzi edukacyjnych i kampanii medialnych oraz ewaluacje prowadzonych działań. Konsultacje takie odbywają się
w ramach spotkań Panelu Młodzieżowego, w skład którego wchodzi grupa 13- i 14-letnich uczniów, oraz
bezpośrednich kontaktów z użytkownikami portalu Sieciaki.pl.

• Baw się w Sieci. Bezpiecznie – 2009 r.
– kampania dotycząca cyberprzemocy oraz bezpieczeństwa dzieci w serwisach społecznościowych.

Kampania edukacyjna Dziecko w Sieci
W ramach tej kampanii edukacyjnej, prowadzonej przez Fundację Dzieci
Niczyje we współpracy z Fundacją Orange, opracowywana jest oferta edukacyjna dla dzieci, rodziców oraz profesjonalistów. Obejmuje ona scenariusze zajęć
lekcyjnych, kursy e-learning, materiały multimedialne (prezentacje, filmy,
kreskówki) oraz wydawnictwa (broszury, plakaty, komiksy, książki). Materiały
edukacyjne dystrybuowane są do szkół podstawowych i gimnazjalnych w całej Polsce oraz dostępne są na stronie www.dzieckowsieci.pl. Kursy e-learning
znajdują się pod adresem www.kursy.dzieckowsieci.pl.

Badania, raporty, analizy
Systematyczne badania dotyczące wiedzy, doświadczeń i postaw wobec zagrożeń dla dzieci
w Internecie są podstawą do planowania działań medialnych i edukacyjnych oraz wytyczają kierunki
rozwoju projektu. Respondentami badań są zarówno dzieci i młodzież, jak i rodzice oraz profesjonaliści.

Współpraca międzynarodowa

Powiedz STOP

Projekt Saferinternet.pl należy do sieci INSAFE, która zrzesza
realizatorów projektów edukacyjnych na rzecz bezpiecznego Internetu
z 27 państw Europy oraz stowarzyszonych krajów pozaeuropejskich,
takich jak Australia, Stany Zjednoczone, Argentyna.

Projekt edukacyjny Sieciaki.pl
Sieciaki.pl to projekt edukacyjny Fundacji Dzieci Niczyje adresowany do młodych internautów, którego celem jest edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu. Głównym elementem projektu jest serwis www.sieciaki.pl,
którego użytkownicy biorą udział w grach edukacyjnych, quizach i konkursach.
Ważnym elementem projektu jest również, prowadzona wspólnie z Fundacją
Orange, akcja Sieciaki na Wakacjach, w ramach której latem organizowane
są imprezy plenerowe, koncerty oraz zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży.

cyberprzemocy!

Kontakt
Agnieszka Wrzesień
koordynator projektu Saferinternet.pl
Fundacja Dzieci Niczyje
tel. 022 616 02 68
e-mail: agnieszka.wrzesien@fdn.pl

Partnerzy:

FDNplakt_cyberprzemocA2out.indd 1
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Anna Rywczyńska
koordynator projektu Saferinternet.pl w NASK
Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa
tel. 022 38 08 159
e-mail: anna.rywczynska@nask.pl

1/7/08 5:52:07 PM
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Helpline.org.pl

www.helpline.org.pl

Projekt prowadzony przez Fundację Dzieci Niczyje oraz Fundację Orange. W jego ramach
udzielana jest pomoc młodym internautom, rodzicom i profesjonalistom w przypadkach zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu oraz telefonów komórkowych przez dzieci.
Konsultanci Helpline.org.pl udzielają pomocy m.in. w sytuacjach:
•
•
•
•

uwodzenia dzieci w sieci (grooming),
przemocy rówieśniczej z wykorzystaniem Internetu i telefonów komórkowych,
kontaktu dzieci ze szkodliwymi treściami,
uzależnienia dzieci od komputera i/lub Internetu.

Adresatami projektu są:
 dzieci i młodzież, gdy:
• ktoś je ośmiesza, szantażuje, wysyła wulgarne wiadomości,
• ktoś na czacie lub komunikatorze zadaje im krępujące
pytania, prosi o zdjęcie, namawia na spotkanie,
• ktoś wysyła lub prezentuje im treści zawierające
pornografię lub przemoc.
 rodzice, gdy:
• nie wiedzą, jak rozmawiać z dzieckiem o bezpieczeństwie
w Internecie,
• są zaniepokojeni tym, czym ich dzieci zajmują się w Internecie,
• mają podejrzenie, że ich dziecko padło ofiarą cyberprzemocy,
• ich dzieci miały kontakt ze szkodliwymi treściami (np. pornografia, przemoc,
propagowanie narkotyków, faszyzmu, sekt),
• niepokoją ich znajomości, jakie ich dzieci zawierają w Internecie.
 profesjonaliści, gdy:
• potrzebują konsultacji przypadku krzywdzenia dziecka w sieci.

Kontakt z konsultantami Helpline.org.pl:
• 0 800 100 100 (połączenie bezpłatne),
• e-mail: helpline@helpline.org.pl,
• rozmowa online (livechat) – na stronie www.helpline.org.pl.

Dyżurnet.pl

www.dyzurnet.pl

Dyżurnet.pl to punkt kontaktowy prowadzony przez NASK, którego zadaniem jest reagowanie
na zgłoszenia użytkowników dotyczące nielegalnych treści w Internecie.
W świetle polskiego prawa treści nielegalne to materiały prezentujące:
• treści pornograficzne z udziałem dzieci bądź przedstawiające wytworzony wizerunek dziecka,
• treści pornograficzne związane z prezentowaniem przemocy lub posługiwaniem się zwierzęciem,
• treści o charakterze rasistowskim lub ksenofobicznym.
Niezgodne z prawem jest także:
• publiczne prezentowanie treści pornograficznych w sposób narzucający ich odbiór,
• prezentowanie treści pornograficznych małoletniemu poniżej lat 15.

Nielegalne treści napotkane w Internecie można zgłaszać do Dyżurnet.pl:
• poprzez formularz na stronie www.dyzurnet.pl,
• mailem na adres: dyzurnet@dyzurnet.pl,
• telefonicznie pod numerem: 0 801 615 005.
Zgłoszenia można dokonać anonimowo. Do zadań zespołu
Dyżurnet.pl należy wstępna analiza zgłoszenia i przygotowanie dokumentacji technicznej. Przypadki naruszenia prawa
są przekazywane organom ścigania lub członkom stowarzyszenia INHOPE. Zespół współpracuje również z dostawcami usług i treści internetowych w celu jak najszybszego
usuwania niepożądanych treści z sieci.
Dyżurnet.pl należy do sieci INHOPE – międzynarodowego
stowarzyszenia zrzeszającego hotline’y z Europy i świata.
Misją INHOPE jest zapewnienie szybkiej i skutecznej
reakcji na zgłoszenia dotyczące nielegalnych treści w sieci
niezależnie od kraju, w którym zostały zamieszczone, oraz
propagowanie dobrych praktyk i identyfikacja nowych
trendów w przestępczości internetowej.

Helpline.org.pl należy do międzynarodowego stowarzyszenia Child Helpline
International skupiającego telefony zaufania dla dzieci z ponad 160 krajów świata. Członkostwo w stowarzyszeniu jest potwierdzeniem wysokich standardów
świadczonych usług.

Kontakt
Katarzyna Fenik
koordynator projektu Helpline.org.pl
Fundacja Dzieci Niczyje
tel. 022 616 02 68
e-mail: katarzyna.fenik@fdn.pl
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Kontakt
Marek Dudek
koordynator projektu Dyżurnet.pl
Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa
tel. 022 380 80 53
e-mail: marek.dudek@nask.pl
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