Przeglądarka BeSt

BeSt to bezpłatna przeglądarka bezpiecznych stron internetowych dla dzieci w wieku od 3
do 10 lat.
BeSt-przeglądarka
przeglądarka dla dzieci-funkcje
dzieci
programu:
Program pełni funkcję kontroli rodzicielskiej w Internecie.
Program udostępnia kilkaset bezpiecznych stron internetowych dla dzieci.
Przeglądarka dla dzieci BeSt znajduje zastosowanie zarówno w komputerach domowych,
jak i szkołach, bibliotekach, domach kultury czy kawiarenkach internetowych.
Zapraszamy na stronę http://best.fdn.pl/
Koordynatorzy: Grażyna Kulejewska, Katarzyna Sordyl

Pamiętaj, że obok wszelkich niepodważalnych zalet Internetu, wiążą się z nim
również poważne zagrożenia, jak wykorzystywanie seksualne dzieci lub przemoc
rówieśnicza online. Pokaż dziecku, że nie wszyscy w sieci są dobrzy, że pozornie serdeczny
znajomy z sieci
ieci upominający się o zdjęcia lub spotkanie, może okazać się niebezpiecznym
przestępcą.
Wiek dzieci rozpoczynających swoją przygodę z Internetem wciąż się obniża.
Chcemy przekonać rodziców nawet małych dzieci, by poświęcili swoją uwagę ich
bezpieczeństwu i od najmłodszych lat kształtowali w swoich dzieciach właściwe nawyki,
pozwalające na konstruktywne korzystanie z potencjału Internetu. Według badań zaledwie
co trzeci rodzic rozmawia z dzieckiem o zasadach, jakich powinno ono przestrzegać,
korzystając z Internetu. Rozmawiaj z dzieckiem, bądź obecny w jego życiu – również tym
wirtualnym. Pamiętaj, że krzywda wyrządzona dziecku w tym nierzeczywistym świecie, nie

zniknie wraz z wyłączeniem komputera. Zadbaj o dziecko, a potem naucz je dbać o siebie.
To najskuteczniejszy sposób, by zapewnić mu bezpieczeństwo w Internecie

Zapraszamy na strony:
http://fdn.pl/programy
http://dziecinstwobezkrzywdzenia.fdn.pl/

Nowa kampania FDN „Mama, tata, tablet”

5 listopada 2015 r. ruszyła kampania „Mama, tata, tablet”, której celem jest edukacja
w obszarze rozważnego korzystania przez dzieci z technologii mobilnych oraz
kształtowanie odpowiednich postaw rodzicielskich. Jak pokazują badania ponad 40%
dzieci w Polsce do 2. r.ż. korzysta z tabletów i smartfonów i aż 84% 5 i 6-latków.
Głównym elementem kampanii jest film Homo tabletis, opowiadający o nowej
tendencji wśród najmłodszych użytkowników nowych technologii. Kampanię
wsparła Krystyna Czubówna, użyczając głosu do narracji filmu.
Więcej informacji na: www.mamatatatablet.p

Ruszyła ogólnopolska kampania społeczna
„Przesłuchanie dziecka to sztuka”.

Polscy ojcowie chcą być partnerami w wychowaniu dzieci — najnowsze badania
Fundacji Dzieci Niczyje i Millward Brown

„Nie odwracaj wzroku” — międzynarodowa kampania przeciwko seksturystyce
Zaobserwowałeś niepokojącą sytuację? – reaguj! Międzynarodowa kampania
przeciwko wykorzystywaniu seksualnemu dzieci w kontekście podróży i turystyki
„Nie odwracaj wzroku”. W Polsce kampania jest realizowana przez Fundację Dzieci
Niczyje (FDN) we współpracy z Komendą Główną Policji.

W ramach kampanii „Nie odwracaj wzroku!”, w Polsce i w 16 krajach powstają strony
internetowe umożliwiające zgłaszanie przypadków. Od 17 czerwca zgłoszenia
niepokojących sytuacji będzie można wysyłać również przez polską stronę
www.stopseksturystyce.fdn.pl. Nowy mechanizm opracowany przez Fundację Dzieci
Niczyje we współpracy z Komendą Główną Policji ma na celu zmobilizowanie
społeczeństwa do reagowania na niepokojące sytuacje i stworzenie możliwości łatwiejszego
informowania policji o przypadkach wykorzystywania seksualnego dzieci w kontekście
podróży i turystyki.

Pomyśl, zanim kupisz

Kampania informacyjna pod hasłem „Pomyśl, zanim kupisz”, przygotowana przez Polskie
Centrum Programu Safer Internet, ma na celu pomoc dorosłym w świadomym wyborze
sprzętu komputerowego lub gier, kupowanych z myślą o dzieciach. Mamy nadzieję, że
dzięki tej kampanii młodzi internauci będą bezpiecznie i konstruktywnie wykorzystywać
nowe technologie, a fascynacja elektronicznymi gadżetami nie odbije się na relacjach
dzieci-rodzice

http://www.zanimkupisz.saferinternet.pl/
Przez 7 lat Telefon Zaufania dla dzieci i Młodzieży pomógł
prawie 890 000 razy!

Najczęściej ze 116 111 kontaktują się młodzi ludzie potrzebujący wsparcia w rozwiązaniu
problemów w relacjach z najbliższymi czy rówieśnikami. Z jednej strony są to rozmowy o
nieszczęśliwych miłościach, kłótniach z przyjaciółmi, czy trudnościach w znalezieniu
wspólnego języka z rodzicami. Z drugiej strony w relacje często wkrada się przemoc:
odrzucenie czy upokorzenie ze strony rówieśników, doświadczenie przemocy w rodzinie,
czy uwikłanie w konflikt miedzy rodzicami.
Co 7. młody człowiek kontaktujący się z Telefonem Zaufania 116 111 zgłasza problemy
związane ze zdrowiem psychicznym. Często tylko z konsultantami mają odwagę rozmawiać
o

depresji,

myślach

i

próbach

samobójczych,

zaburzeniach

odżywiania

czy

samookaleczeniach.
Dzwoniący szukają także odpowiedzi na pytania związane z seksualnością i dojrzewaniem,
pytają o zmiany, które zachodzą w ciele, po czym poznać, że to już czas na pierwszy raz, a
także o to co zrobić, gdy ktoś zachowuje się w stosunku do nich niestosownie lub namawia
do zrobienia czegoś, na co nie mają ochoty.
Co dziesiąta osoba kontaktująca się ze 116 111 szuka pomocy w związku z doświadczaniem
krzywdzenia: przemocy fizycznej, emocjonalnej, zaniedbania czy wykorzystywania
seksualnego.
- Młodzi ludzie nie zawsze mają gotowość, żeby zwierzać się ze swoich kłopotów rodzicom
czy rówieśnikom, a z problemami naprawdę trudno jest im radzić sobie w pojedynkę - mówi
Kicińska. - Dlatego tak ważne jest, żeby dzieci i młodzież wiedziały, że jest miejsce, do
którego mogą zwrócić się o pomoc i porozmawiać o swoich problemach – bezpłatnie i
anonimowo.
Uzupełnieniem oferty pomocy telefonicznej Fundacja Dzieci Niczyje jest strona
internetowa www.116111.pl, poprzez którą młode osoby mogą wysłać do konsultantów
116 111 wiadomość oraz skorzystać z bogatej bazy wiedzy.

