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Fundacja Dajemy Dzieciom 

Siłę powstała w 1991 r jako

Fundacja Dzieci Niczyje



Nasze działania

Wszystkie działania Fundacji łączy jedno – chronimy 
dzieci i dajemy im siłę.

Każdego dnia.



Program „Dziecko w 
Sieci” działa od 2003 r.

Chronimy 
bezpieczeństwo dzieci i 
młodzieży online



Cyberprzemoc i agresja 
elektroniczna



Cyberprzemoc
Agresja

elektroniczna

Cyber-

bullying



1. przemoc werbalna
2. zdjęcia i filmy wbrew woli
3. kompromitujące materiały
4. podszywanie się
5. wykluczanie

Cyberprzemoc

Formy przemocy:



Skala cyberprzemocy

22%
Uczniów klas III gimnazjum

Padło ofiarą:

• Wysyłania gróźb

• Rozpowszechniania kompromitujących materiałów

• Systematycznego izolowania i wykluczania

Źródło: EU-NET-ADB, FDN 2013



Cyberprzemoc a „tradycyjna” przemoc 
rówieśnicza

Cyberprzemoc



W internecie jest przyzwolenie na hejt. 
Część czyta i nic z tym nie robi, część 
patrzy, a część jeszcze potrafi wbijać 

szpilę w tę osobę, która jest atakowana.



Profilaktyka zagrożeń



Profilaktyka zagrożeń

Zajęcia o bezpieczeństwie w sieci

39%

47%

14%

W 2013:

58%
deklarowało, że 

miało takie 
zajęcia

Czy miałeś/aś w ciągu ostatniego roku szkolnego zajęcia 

w szkole dotyczące bezpiecznego korzystania z Internetu?



Profilaktyka zagrożeń

Rozmowa z rodzicami o 
bezpieczeństwie w sieci

Tak; 77%

Nie; 23%



Tak; 53%

Nie; 47%

Ustalenie zasad bezpieczeństwa

0,57

0,38

0,36

0,29

0,29

0,28

Limit czasu

Zasady kontaktowania się z obcymi

Serwisy które dziecko może 
odwiedzać

Kontakt z nieodpowiednimi 
treściami

Zasady dotyczące ochrony danych 
osobowych

Ochrona prywatności w mediach 
społecznościowych



Materiały edukacyjne



• Serwis sieciaki.pl

• Kurs e-learning

• Sieciaki na Wakacjach



Kurs e-learning – 15 misji



Scenariusze zajęć



Kurs dla rodziców i profesjonalistów



Platforma 
edukacyjna

edukacja.fdds.pl



Pomoc telefoniczna i bezposrednia



Telefon zaufania dla dzieci i 
młodzieży

poniedziałek-niedziela 12:00-02:00

116111.pl/napisz



Telefon zaufania dla rodziców i 
nauczycieli w sprawie 
bezpieczeństwa dzieci

poniedziałek-piątek 12:00-15:00

pomoc@800100100.pl



Poradnia „Dziecko w Sieci”

Tel . 22 616 16 69
cdir@fdds.pl



Dziękuję za uwagę

szymon.wojcik@fdds.pl


