
  

 
 

PRO JEKT „ BEZPIECZNI O N-LINE” REALIZO WANY PRZEZ FUNDACJĘ PO MO CY DZIECIO M „KRZYK”  W BIŁGO RAJU. 
PRO JEKT DO FINANSO WANY ZE ŚRO DKÓ W PRO GRAMU FUNDUSZ INICJATYW O BYWATELSKICH  

 
 
 

 
 

  

                   
  

 
 

Lider projektu: 
Fundacja Pomocy Dzieciom “Krzyk” 
ul. 3-go Maja 3 
23-400 Biłgoraj 
Tel. 084 688  01  78 

Partner projektu: 
Gimnazjum nr 2 im. Stefana Batorego 
ul. Nadstawna 62a 
23-400 Biłgoraj 
Tel. 084 686  74  41 

Fundacja Pomocy Dzieciom „Krzyk” w Biłgoraju rozpoczyna kolejny projekt 

skierowany do społeczności lokalnej powiatu biłgorajskiego w ramach Funduszu Inicjatyw 

Obywatelskich „Bezpieczni on – line”. Przez ten projekt pragniemy przygotować dzieci  

i młodzież oraz ich rodziców do bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z Internetu 

oraz do przeciwstawiania się cyberprzemocy i mowie nienawiści w sieci. Poprzez 

interaktywne warsztaty dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum dostarczymy 105 

osobowej grupie młodzieży wiedzę, umiejętności i damy możliwość wykorzystania jej  

w praktyce. Uczestnicy warsztatów poznają konsekwencje nierozważnych działań online, 

wypracują zasady bezpiecznego korzystania z sieci, poznają możliwe sposoby reagowania 

w sytuacji zagrożenia prywatności online oraz dowiedzą się, jak budować i kontrolować 

swój wizerunek w Internecie i mediach społecznościowych. 

 Do udziału w projekcie zachęcamy również rodziców. To na nich głównie 

spoczywa obowiązek ochrony dzieci przed  niebezpieczeństwem, również tym  

w Internecie. Tymczasem większość rodziców nawet nie wie, ile czasu ich pociechy 

spędzają przed komputerem, na jakie treści napotykają w Internecie i co udostępniają. 

Wraz z rozwojem technologii i łatwiejszym dostępem do Internetu zmienia się rola rodzica. 

O tym, jak rozmawiać z dzieckiem o zagrożeniach online,  czym jest child grooming, 

cyberprzemoc i sexting oraz  jak reagować w sytuacji kryzysowej będziemy rozmawiać 

podczas bezpłatnych warsztatów dla rodziców.  

W projekcie planowane są również miniakcje młodzieżowe, na których realizację  

młodzież otrzyma środki finansowe, kampania edukacyjna i piknik „Bezpieczeństwo – 

wyższy level” dla całej społeczności lokalnej. 

Projekt „Bezpieczni on-line” to kolejny krok Fundacji w działaniach skierowanych 

do młodzieży i zachęcaniu jej do udziału w samodzielnym rozwiązywaniu problemów  

i działań na rzecz społeczności lokalnej. 


