Dzień Bezpiecznego Internetu 2012
7 lutego ponad 70 państw z pięciu kontynentów obchodziło Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI). Jak co
roku, Polskie Centrum Programu Safer Internet zachęcało szkoły oraz inne instytucje i organizacje w
całej Polsce do włączenia się w obchody DBI poprzez organizowanie lokalnych przedsięwzięć na rzecz
bezpieczeństwa dzieci online. W 2012 r. zrealizowano 1177 inicjatyw związanych z ochroną
najmłodszych internautów.
Zapraszamy do obejrzenia relacji filmowej z konferencji DBI 2012.
Wszystkie inicjatywy DBI organizowane były pod hasłem „Wspólnie odkrywamy cyfrowy świat!
Bezpiecznie”, którego celem było zwrócenie uwagi rodziców, dziadków i opiekunów na fakt, iż Internet
powinien być elementem łączącym pokolenia, że można razem z najmłodszymi poznawać korzyści z
surfowania. Obchodom DBI towarzyszyła ogólnoeuropejska kampania medialna. Opracowany na jej
potrzeby spot promocyjny opierał się na motywie wspólnego poznawania wirtualnego świata przez
młodsze i starsze pokolenia.
Jak co roku, główną ideą polskich obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu było realizowanie
przedsięwzięć na rzecz bezpieczeństwa dzieci online przez szkoły, biblioteki, domy kultury i inne
ośrodki lokalne w całym kraju. Dla wszystkich inicjatyw zgłoszonych na stronie www.dbi.pl i
zrealizowanych do końca lutego organizatorzy i partnerzy DBI 2012 przygotowali konkurs z nagrodami.
Z okazji DBI 7 lutego w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie odbyła się konferencja dla mediów oraz
profesjonalistów zainteresowanych problematyką bezpieczeństwa młodych internautów. Podczas
konferencji omówione zostały najnowsze inicjatywy związane z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży
online, jak kampania „Biblioteka – miejsce bezpiecznego Internetu” realizowana przez FRSI, Microsoft,
Fundację Orange oraz FDN, projekt edukacyjny dla przedszkolaków Necio.pl prowadzony przez FDN
we współpracy Fundacją Orange, czy projekt edukacyjny „Przygody Plika i Foldera w Sieci”
zrealizowany przez NASK we współpracy z MSWiA.
Równolegle w Rozrywkowym Centrum Miasta Hulakula, przy udziale ponad 300 dzieci, swoje piąte
urodziny obchodził Helpline.org.pl - projekt Fundacji Dzieci Niczyje oraz Fundacji Orange, którego celem
jest pomoc młodym internautom w sytuacjach zagrożenia w sieci.
Organizatorzy DBI w Polsce: Fundacja Dzieci Niczyje, NASK
Główny partner: Fundacja Orange
Patronat honorowy: Minister Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas, Rzecznik Praw Dziecka Marek
Michalak
Partnerzy: UPC Polska, Telewizja Polska S.A., fundacja Velux, Hulakula, FRSI, nk.pl, Zygzaki,
ArcaBit, Akademia Allegro, Hostersi, Polski Komitet ds. UNESCO, Biblioteka Uniwersytecka w
Warszawie, CzasDzieci.pl, WSZPWN, Jojo, bezspieczniejwsieci.org, Wydawnictwo Nowa Era, Stardoll
Partnerzy medialni: Edukacja.Gazeta.pl, Media2.pl

