Dzień Bezpiecznego Internetu 2010
Ponad 60 państw z całego świata obchodziło 9 lutego Dzień Bezpiecznego Internetu. Jak co roku, do
wspólnej idei Internetu bezpiecznego dla dzieci i młodzieży przyłączyła się także Polska, która
świętowała DBI już po raz szósty.
Od 2005 roku organizatorami Dnia Bezpiecznego Internetu w Polsce są Naukowa i Akademicka Sieć
Komputerowa (NASK) oraz Fundacja Dzieci Niczyje (FDN), tworzące Polskie Centrum Programu
„Safer Internet”, od lat prowadzące szereg kompleksowych działań na rzecz bezpieczeństwa dzieci
online. Obchody DBI zostały objęte honorowym patronatem przez Katarzynę Hall, Minister Edukacji
Narodowej. Partnerem głównym DBI 2010 była Fundacja Orange.
W idei Dnia Bezpiecznego Internetu niezwykle ważny jest jego międzynarodowy charakter. Rosnąca z
roku na rok liczba państw uczestniczących w obchodach DBI świadczy o coraz większym zrozumieniu
wagi problematyki bezpieczeństwa dzieci korzystających z Internetu i nowych technologii. To wyjątkowa
inicjatywa, która przez ostatnie siedem lat nabrała dużego rozmachu i co roku w lutym staje się platformą
bliskiej współpracy narodowych ośrodków programu „Safer Internet”, partnerów rządowych,
pozarządowych i komercyjnych - wszystkich działających we wspólnym celu na rzecz bezpieczeństwa
dzieci online.
W Polsce z okazji DBI 2010 od początku roku zapanowało „pospolite ruszenie” – lokalni organizatorzy
z całego kraju bardzo aktywnie rejestrowali na stronie akcji inicjatywy związane z bezpieczeństwem
najmłodszych online. Oprócz tradycyjnych zajęć edukacyjnych wśród nadsyłanych pomysłów znalazły
się tak innowacyjne jak występy teatrzyków szkolnych, happeningi, audycje w szkolnych radiowęzłach,
lokalne kampanie informacyjne. Inicjatywy rejestrować można było w serwisie www.dbi.pl do końca
lutego 2010 roku. Z okazji DBI 2010 zorganizowano ich 1184. Wśród organizatorów lokalnych
wydarzeń rozlosowano atrakcyjne nagrody ufundowane przez partnerów DBI.
Poza lokalnymi wydarzeniami, w ramach obchodów DBI, pod adresem www.sid2010quiz.org od 9
lutego do końca marca polskie dzieci w wieku 9-15 lat mogły wziąć udział w międzynarodowym
quizie organizowanym przez sieć Insafe, która zrzesza narodowe ośrodki programu „Safer Internet”. Z
kolei dla najmłodszych (poniżej 9 roku życia) przygotowany został konkurs na plakat o bezpiecznym
Internecie. Zwycięzcy zostanli zaproszeni na ogólnoeuropejską ceremonię rozdania nagród.
Ponadto, 9 lutego we wszystkich krajach Unii Europejskiej ruszyła kampania medialna poświęcona
problematyce ochrony prywatności w Internecie – „Think B4 U post!”, w Polsce realizowana pod
hasłem „Pomyśl zanim wyślesz”.
Jak co roku, z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu 9 lutego w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie
odbyła się konferencja prasowa. W tym roku konferencji towarzyszyły targi i Forum Dnia
Bezpiecznego Internetu, na którym partnerzy programu Safer Internet prezentowali swój wkład w
działania podejmowane na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie. Dla osób, które
osobiście nie mogły wziąć udziału w konferencji DBI 2010, NASK zapewnił transmisję na
żywo (streaming).
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Główny Partner: Fundacja Orange
Partnerzy: Urząd Komunikacji Elektronicznej, Biuro Rzecznika Praw Dziecka, sygnatariusze
„Porozumienia na rzecz bezpieczeństwa dzieci w Internecie”, Polskie Badania Internetu, Allegro,
Microsoft, UPC Polska, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, Program Pierwszy Polskiego Radia,

TVN Siedem, TVN Style, TVN Turbo, TVN Meteo, TVN Warszawa, e-Dziecko.pl, Webinside.pl,
Wiadomości24.pl, Miastodzieci.pl, Nasza-klasa.pl, o2.pl, Ogólnopolski Miesięcznik Młodzieżowy
„Przecinek”, Miesięcznik „Edukacja i Dialog”, Czasdzieci.pl, Wydawnictwo Szkolne PWN, ArcaBit,
Kaspersky Lab, AVG Technologies, Fundacja Nowe Media, Techland.

