Rodzicu, Dziadku! Przyjdź na spotkanie - dowiesz się, co
zrobić, by Twojego dziecka nikt nie skrzywdził w sieci
data aktualizacji: 2021.10.06

ZADBAJ O BEZPIECZEŃSTWO TWOJEGO DZIECKA W INTERNECIE.
Przyjdź na bezpłatne spotkanie dla rodziców, dziadków i opiekunów dzieci.
Kinoteatr PASJA, 11 października 2021 roku, 16.30-18.30.
Z roku na rok spada wiek, w którym dzieci zaczynają swoją przygodę z Internetem. Nie zawsze jest
to przygoda bezpieczna – coraz więcej dzieci przejawia symptomy uzależnienia od sieci. Już
najmłodsi trafiają na szkodliwe treści, jak pornografia, przemoc, czy szkodliwe wzorce zachowania.
Problemem są również uwodzenie w sieci czy szereg zagrożeń dla prywatności dzieci i młodzieży.
Pierwszym i najważniejszym ogniwem bezpieczeństwa dzieci są rodzice. Często jednak nie są oni w
pełni świadomi swojej roli oraz nie wiedzą, co robić, żeby dziecko unikało zagrożeń lub jak reagować
na sytuacje kryzysowe. Na domiar złego większość dzieci deklaruje, że nie postrzega rodziców jako
osób, u których szukałoby pomocy w sytuacjach zagrożenia.
Dlatego niezmiernie ważne jest uświadomienie rodzicom ich roli w zapewnianiu dzieciom

bezpieczeństwa online, już od najmłodszych lat. Najlepiej służy temu przybliżenie im specyfiki
internetowych zagrożeń przy jednoczesnym wskazaniu sposobów na ich unikanie i skuteczne
reagowanie.
11 października 2021 roku, Kinoteatr "Pasja" w Iławie, 16.30-18.30
Spotkanie poprowadzi ŁUKASZ WOJTASIK – ekspert Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Od ponad
20 lat zajmuje się zapobieganiem zagrożeniom dla dzieci i młodzieży. Jest autorem pierwszej polskiej
kampanii społecznej poświęconej tematowi zagrożeń online – „Nigdy nie wiadomo, kto jest po
drugiej stronie” z 2004 roku. Opracowuje liczne kampanie i projekty edukacyjne poświęcone tej
tematyce: „Dziecko w Sieci”, „Sieciaki.pl”, „Stop Cyberprzemocy”, „Pomyśl, zanim wrzucisz”,
„Myślę, więc nie ślę”, „Uważni Rodzice”, „Mama, Tata, Tablet”, „Domowe Zasady Ekranowe”.
ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!!!
WEJŚCIÓWKI (BEZPŁATNE) DO ODBIORU W:
1) OŚRODKU PSYCHOEDUKACJI, PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ I POMOCY RODZINIE, UL.
CHEŁMIŃSKA 1,
2) IŁAWSKIM CENTRUM KULTURY, UL. NIEPODLEGŁOŚCI 13A.
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