Dzień Bezpiecznego Internetu 2013
5 lutego, już po raz 10., w prawie 100 krajach na całym świecie obchodzony był Dzień Bezpiecznego
Internetu (DBI). Hasło tegorocznych obchodów „Serfuję. Respektuję” miało zwrócić uwagę na to, że
każdy internauta ma prawo wykorzystywać potencjał sieci do samorealizacji, zdobywania informacji,
nauki czy zabawy. Ponosi jednak odpowiedzialność za swoje działania w Internecie. Podczas
serfowania w sieci powinien pamiętać o szanowaniu innych użytkowników i ich praw.
Mając na uwadze tegoroczną tematykę DBI młodzi internauci w Polsce zostali zaproszeni do dyskusji
oraz nadsyłania zbiorów zasad, jakimi powinni kierować się oni i ich rówieśnicy online. Na tej podstawie
opracowany został „Dekalog cyfrowego obywatela – moje prawa i obowiązki”. Z dokumentem – ważnym
głosem młodego pokolenia - można zapoznać się na stronie akcji: www.dbi.pl. Partnerem akcji było
UPC Polska.
Już od stycznia w całej Polsce lokalni organizatorzy angażowali się w akcje z okazji DBI. W tym roku
zorganizowano ich 1216. Tradycyjnie, organizatorzy, którzy zgłosili swoje działania na rzecz
bezpieczeństwa online poprzez stronę www.dbi.pl i przesłali sprawozdanie ze zrealizowanych akcji,
wzięli udział w konkursie z nagrodami (poznaj zwycięzców).
Oprócz lokalnych inicjatyw miały miejsce też ogólnopolskie wydarzenia z okazji DBI, takie jak konkurs
„Moje pr@wa i obowwwiązki”, czy wizyty w dziecięcych szpitalach organizowane przez projekt
Sieciaki.pl z FDN oraz Fundację Orange.
Jak co roku, obchodom wydarzenia we wszystkich krajach europejskich towarzyszyła kampania
medialna. Tegoroczny spot telewizyjny ukazywał główne przesłanie Dnia Bezpiecznego Internetu skutki nieprzestrzegania zasad obowiązujących w Internecie.
Centralnym punktem obchodów DBI w Polsce była konferencja dla przedstawicieli sektora
edukacyjnego i profesjonalistów pracujących z dziećmi, która odbyła się 5 lutego 2013 r. w budynku
Laboratorium Centrum Sztuki Współczesnej Zamku Ujazdowskiego. Spotkanie składało się z wykładu
inauguracyjnego, debaty eksperckiej poświęconej prawom i obowiązkom w sieci oraz prezentacji
nowych inicjatyw edukacyjnych.
Organizatorzy DBI w Polsce:
Polskie Centrum Programu Safer Internet, które tworzą Fundacja Dzieci Niczyje (FDN) oraz Naukowa i
Akademicka Sieć Komputerowa (NASK).
Główny partner: Fundacja Orange
Patronat honorowy nad wydarzeniem objęły: Krystyna Szumilas - Minister Edukacji Narodowej, prof.
dr hab. Barbara Kudrycka - Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dr hab. Irena Lipowicz - Rzecznik
Praw Obywatelskich, Magdalena Gaj - prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz Ministerstwo
Administracji i Cyfryzacji
Partnerzy: UPC Polska, nk.pl, ArcaBit, WSZPWN, Kaspersky Lab, PBI, Centrum Sztuki Współczesnej
Zamek Ujazdowski, IT Leader Club Polska, Głos Nauczycielski, Szkoła z klasą 2.0, Strażnik Ucznia,
AVG, ZPAV, e-Commerce Polska

