Dzień Bezpiecznego Internetu 2009
10 lutego 2009 roku, już po raz piąty, Fundacja Dzieci Niczyje oraz NASK, realizatorzy unijnego projektu
Saferinternet.pl, zorganizowali w Polsce Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI). Z tej okazji w Bibliotece
Uniwersyteckiej w Warszawie odbyła się konferencja poświęcona tematyce bezpieczeństwa
najmłodszych internautów, w mediach wystartowała kampania poświęcona problemowi cyberprzemocy,
a w całym kraju organizowane były lokalne inicjatywy związane z bezpieczeństwem dzieci online.
Obchody Dnia Bezpiecznego Internetu zostały objęte honorowym patronatem przez Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji, wicepremiera Grzegorza Schetynę, Ministra Edukacji Narodowej
Katarzynę Hall, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Annę StreżyńskąorazPolski Komitet ds.
UNESCO. Głównym Partnerem DBI 2009 była Fundacja Grupy TP.
Dzień Bezpiecznego Internetu, ustanowiony z inicjatywy Komisji Europejskiej w 2004 roku w ramach
programu „Safer Internet”, ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpieczeństwa
dzieci i młodzieży. Międzynarodowe obchody Dnia Bezpiecznego Internetu patronatem objęła Viviane
Reding, Komisarz ds. Mediów i Społeczeństwa Informacyjnego. Złotym Partnerem międzynarodowych
obchodów jest UPC/Liberty Global.
Obchody DBI 2009 skoncentrowane były na problemie przemocy rówieśniczej w Sieci. Profilaktyka
cyberprzemocy oraz promocja oferty pomocowej Helpline.org.pl (0 800 100 100) są przedmiotem oferty
edukacyjnej, która udostępniona została organizatorom lokalnych obchodów DBI na stronie
www.dzieckowsieci.pl, oraz kampanii medialnej, która w Dniu Bezpiecznego Internetu ruszyła w kilku
stacjach telewizyjnych, m.in. w TVP oraz TVN.
Hasło obchodów DBI 2009 i związanej z nimi kampanii w mediach „Baw się w Sieci – BEZPIECZNIE”
miało podkreślić pozytywny charakter Internetu, jego walory edukacyjne, rozrywkowe, ale jednocześnie
przypominać, że najważniejsze jest bezpieczeństwo, świadomość zagrożeń i dbałość w Sieci o dobro
zarówno własne, jak i innych internautów.
Jak co roku, organizatorzy DBI w Polsce zachęcali szkoły oraz inne instytucje i organizacje do
podejmowania działań edukacyjnych związanych z bezpieczeństwem w Sieci. Inicjatywy rejestrować
można było w serwisie www.dbi.pl do końca lutego 2009 roku. W tym roku zgłoszono ich 953. Wśród
ich organizatorów rozlosowane zostały liczne nagrody. Pięć najciekawszych inicjatyw zostało
nagrodzonych tablicami interaktywnymi i projektorami ufundowanymi przez Fundację Grupy TP.
W ramach międzynarodowych obchodów DBI Insafe (europejska sieć organizacji działających na rzecz
bezpieczeństwa w Internecie) zorganizował międzynarodowy quiz, w którym uczestniczyło ponad 6000
tysięcy dzieci i młodzieży w wieku 10-15 lat. Młodzi internauci odpowiadali na szereg pytań dotyczących
przede wszystkim zasad bezpieczeństwa internetowego, ale również wiedzy ogólnej o Europie, jej
kulturze i historii. Prawie połowa uczestników pochodziła z Polski. Konkursy dla dzieci odbywają się
również w ramach portalu edukacyjnego www.sieciaki.pl.
W ramach międzynarodowych obchodów DBI 10 lutego pod adresem www.sidfair.org otwarta została
wirtualna wystawa multimedialnych materiałów edukacyjnych na temat bezpieczeństwa w Internecie,
wypracowanych przez organizacje z różnych krajów. Znalazły się tam także materiały edukacyjne
powstałe w ramach projektu Saferinternet.pl.
Z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu w dniu 10 lutego w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie
odbyła się konferencja prasowa. Organizatorzy zaprosili na nią dziennikarzy oraz partnerów programu
„Safer Internet” w Polsce. W programie konferencji znalazły się m.in. prezentacje: obchodów DBI 2009
oraz programu „Safer Internet” w Polsce, badań dotyczących przestępstw wobec dzieci w Internecie,
zmian legislacyjnych dotyczących bezpieczeństwa dzieci online, kampanii „Kawiarenka Przyjazna
Dzieciom” oraz nowej oferty edukacyjnej kampanii „Dziecko w Sieci”.

Dla tych, którzy nie mogli uczestniczyć osobiście, NASK zapewnił transmisję na żywo (streaming), która
dostępna jest w Internecie na stronie Dnia Bezpiecznego Internetu.
Organizatorzy DBI 2009 w Polsce: Fundacja Dzieci Niczyje, NASK, Główny Partner: Fundacja Grupy
TP
Partnerzy: Głos Nauczycielski, Polska Presse, Media Regionalne, Warexpo, UPC, ArcaVir, Technland,
Magazyn Odlotowe Agentki, Wychowawca, Meritum, Gemius S.A., Komputer Świat, Magazyn „Świat
Przygód Hugo”, Perspektywy.pl, Nasza Klasa, Kaspersky Lab Polska, o2.pl.
DBI w Europie: www.saferinternet.org

