Copii și tineri din 5 țări vor demara o campanie europeană de conștientizare cu privire la
pericolele din mediul online, sub îndrumarea Organizaţiei Salvaţi Copiii
București, 13 iulie 2015 - Organizația Salvați Copiii va organiza, în perioada 13-17 iulie, la Snagov,
Școala Europeană de Vară Sigur.info, în cadrul programului Safer Internet. Tema din acest an Internet of Things – what does the future bring? - îi provoacă pe tinerii participanți să se gândească
la viitorul Europei, văzut prin evoluția mijloacelor tehnologice și a internetului.
Evenimentul se bazează pe colaborarea a 40 de copii și tineri cu vârste cuprinse între 16 și 22 de ani, din 5
țări europene: Republica Moldova, Germania, Cipru, Portugalia și România. Scopul final este un internet mai
sigur, iar demersul este sprijinit de către rețeaua europeană Insafe. Mesajele ambasadorilor siguranței
online vor fi răspândite atât în școlile și liceele din Europa, cât și la nivelul factorilor de decizie din instituțiile
naționale și europene.
Pe parcursul a 5 zile, participanții vor creiona o campanie de conștientizare a copiilor și tinerilor europeni cu
privire la pericolele ce se ascund în mediul online. Sub titlul A safer future online, echipa de campanie va
concepe propria strategie de promovare, precum și mesajele pe care le vor adresa copiilor și tinerilor
europeni pentru a le prezenta care sunt riscurile și mijloacele de protecție din mediul online.
Printre obiectivele școlii se mai numără și pregătirea tinerilor ambasadori în domeniul siguranței online,
prezentarea și explicarea practicilor de siguranță online din țările europene, precum și organizarea de
activități interactive prin care să înțeleagă și să analizeze conceptul de hate speech, des întâlnit în mediul
virtual.
Sesiunile de informare din cadrul școlii vor fi susținute atât de către experții din cadrul Salvați Copiii, cât și
de către reprezentanți ai Microsoft, Google și Kaspersky Lab - parteneri ai proiectului Sigur.info - care le vor
prezenta participanților noile tendinţe din mediul online, precum şi programe şi website-uri care pot veni în
sprijinul unei utilizări plăcute şi sigure a internetului.
„Odată cu evoluția rapidă a noilor tehnologii și a răspândirii internetului în majoritatea comunităților urbane
și rurale, avem responsabilitatea să construim un mediu online sigur pentru copiii și tinerii europeni, tot mai
mult expuși experiențelor neplăcute și fenomenului de hărțuire pe internet. În cadrul Școlii de Vară îi vom
încuraja pe participanți să ne transmită gândurile și ideile lor cu privire la viitorul unei navigării sigure în
mediul online.”, a declarat Gabriela Alexandrescu, Preşedinte Executiv, Salvaţi Copiii România.
Organizația Salvați Copiii s-a implicat activ în ultimii ani în dezvoltarea programelor de siguranță online prin
lansarea unui ghid şcolar specific, sesiuni de training și conștientizare, precum și aplicații cu sfaturi utile. Pe
parcursul a șase ani de proiect, mesajele proiectului au ajuns la peste 100.000 de mii de copii și părinți din
România.
Note pentru redactori:
Despre Sigur.info
Din 2008, Salvaţi Copiii derulează proiectul Sigur.Info, în cadrul programului multianual Safer Internet,
sprijinit de Comisia Europeană. Obiectivul programului vizează promovarea utilizării de către copii, în condiţii
de mai mare siguranţă, a Internetului şi a noilor tehnologii online.
Sigur.info este un proiect unic în România şi principalul promotor al Siguranţei pe Internet pentru copii.
Astfel, timp de 6 ani s-au făcut cercetări semnificative în domeniul Siguranței pe Internet, iar România, ca
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partener în acest program, a făcut pași importanți spre definirea unor politici publice competente privind
siguranța pe internet a copiilor.
Proiectul este dezvoltat prin intermediul a trei componente principale:
 Activităţi de conştientizare şi de promovare a principiilor unui Internet mai sigur, în care au fost
implicaţi peste 100.000 de copii şi adulţi.
 O linie de consiliere (Helpline), pentru probleme şi conţinut dăunător întâmpinat pe Internet, la care
au fost raportate peste 2700 de cazuri.
 O linie de raportare (Hotline), pentru raportarea conţinutului ilegal întâlnit pe paginile web româneşti
-----------------------------------------------Despre Organizația Salvați Copiii
Salvaţi Copiii România este o organizaţie neguvernamentală, de utilitate publică, non-profit, care militează
activ pentru drepturile şi protecţia copilului în România, din 1990, în acord cu prevederile Convenţiei
Naţiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului. Programele Organizaţiei sunt adresate tuturor copiilor, cu o
atenţie deosebită către cei aflaţi în situaţii dificile - copiii din comunităţile dezavantajate, copiii victime ale
violenţei, exploatării prin muncă, traficului sau neglijării, copiii refugiaţi etc. În cei 25 de ani de activitate,
peste 1.150.000 copii au fost implicaţi în campaniile şi programele desfăşurate de Organizaţie. Salvaţi Copiii
România este membru al Save the Children International, cea mai mare organizaţie independentă din lume
care promovează drepturile copilului şi care cuprinde 30 de membri şi desfăşoară programe în peste 120 de
ţări. www.salvaticopiii.ro
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