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PEPCO jest europejską siecią dyskontów, oferującą odzież dla ca-
łej rodziny i produkty dla domu w najniższych cenach. Priorytetem 
w działaniach prospołecznych dla PEPCO są dzieci oraz organizacja 
ich czasu wolnego, edukacja i wyrównywanie szans życiowych. Firma 
współpracuje z organizacjami pożytku publicznego oraz realizuje wła-
sne programy pomocowe. W każdym z kilkunastu krajów, w którym 
funkcjonuje, podejmuje różnorakie inicjatywy skierowane do dzieci. 
W Polsce od kilku lat współpracuje z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci.
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Wstęp

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, które powstało w 1919 roku, od począt-
ku polskiej państwowości podejmuje aktywne działania, mające na celu 
organizowanie różnych form opieki i wsparcia kierowanych do dzieci i ich 
rodziców. Na przestrzeni stu lat, wychodząc naprzeciw zmieniającym się 
potrzebom, Towarzystwo wdraża innowacyjne formy pomocy dzieciom, 
takie jak prewentoria, kuchnie mleczne, przedszkola, żłobki, kolonie wypo-
czynkowe i zdrowotne, poradnie pedagogiczno-zawodowe, ośrodki adop-
cyjne, z których wiele po pewnym czasie  zostało trwale włączonych do 
państwowego systemu oświaty i wychowania. Dzisiaj w swojej działalno-
ści, dbając o dobro dziecka, stawiamy na jego rozwój psychiczny i emo-
cjonalny, uczestnictwo w kulturze, możliwość rozwijania zainteresowań 
i talentów, zdobywanie wiedzy i nabywanie nowych umiejętności.

Firma PEPCO ma wielki wkład w ogólnopolską działalność naszego Towa-
rzystwa. Dzięki programowi współpracy TPD i PEPCO zapoczątkowanemu 
w 2017 roku, kilkaset dzieci w 30 Środowiskowych Ogniskach Wychowaw-
czych i świetlicach TPD w całej Polsce regularnie uczestniczy w zajęciach, 
dzięki którym mogą rozwijać swoje zainteresowania i pasje, zdobywać 
nowe umiejętności, a dzięki temu pozyskiwać kompetencję ułatwiające 
im funkcjonowanie społeczne. Swoje umiejętności, talenty i zdobytą wie-
dzę prezentują lokalnym społecznościom podczas rozlicznych imprez, pik-
ników i festynów, a także zdobywają nagrody w konkursach na różnych 
szczeblach. Specjalnie dla nich organizowane są także wakacyjne obozy 
artystyczne, podczas których nie tylko odpoczywają, zwiedzają, pozna-
ją nowe dla nich, atrakcyjne formy spędzania czasu wolnego, lecz także 
dzielą się z rówieśnikami doświadczeniami zdobytymi w placówkach TPD.

Wychodząc naprzeciw aktualnej sytuacji społecznej, w której hejt i mowa 
nienawiści stają się coraz bardziej powszechnym zjawiskiem, stworzyliśmy 
szkoleniowo-badawczy projekt CYFROLATKI, którego celem jest ochrona 
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naszych podopiecznych przed cyberprzemocą. Dzięki wsparciu finanso-
wemu PEPCO do udziału w programie mogliśmy zaprosić w 2019 roku 
prawie 500 dzieci z 5 miast w Polsce. W kolejnych latach będziemy stara-
li się nasze działania realizować w kolejnych ogniskach i świetlicach TPD. 
Zdajemy sobie bowiem sprawę z tego, że ze względu na ogromny zasięg 
i dostępność Internetu różne formy cyberprzemocy mogą powodować nie-
odwracalne negatywne skutki w życiu młodych ludzi i ich rodzin.

Przekazujemy Państwu publikację, która jest efektem wdrożenia blisko 
rocznego projektu profilaktyczno-szkoleniowego oraz przeprowadzo-
nych badań, mając nadzieję, że posłuży ona kierownikom, wychowawcom 
i wolontariuszom pracującym w placówkach Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 
do inicjowania działań mających na celu zwiększenie świadomości dzieci 
i ich rodziców, jak korzystać z Internetu tak, aby był on użytecznym narzę-
dziem i nie stanowił zagrożenia.

Wiesław Kołak  
Prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 

 
Warszawa, styczeń 2020 r.



9

CYFROL ATKI



10



11

Projekt „Cyfrolatki”

Profilaktyka cyberprzemocy, hejtu i mowy nienawiści 
w placówkach Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

Hejt wraz z mową nienawiści staje się coraz bardziej powszechnym zjawi-
skiem. Z raportu Najwyższej Izby Kontroli (wrzesień 2018) wynika, iż naj-
częstszymi formami cyberprzemocy wobec uczniów są: wyśmiewanie się 
(42%), rozsyłanie kompromitujących materiałów (21%) oraz nękanie inter-
netowe (10%). 

W odpowiedzi na powyższe niepokojące dane Towarzystwo Przyjaciół 
Dzieci postanowiło pilotażowo wdrożyć szkoleniowo-profilaktyczny pro-
jekt „Cyfrolatki”, skierowany zarówno do podopiecznych Środowiskowych 
Ognisk Wychowawczych i Świetlic Socjoterapeutycznych TPD, jak i do 
wychowawczyń, wychowawców oraz wolontariuszek i wolontariuszy pra-
cujących w wyżej wymienionych placówkach wsparcia dziennego, prowa-
dzonych przez TPD na terenie pięciu miast objętych projektem, tj. Warsza-
wy, Krakowa, Konina, Zamościa i Łodzi.

Prócz modułu szkoleniowego projekt składał się z części diagnostycznej. 
Chcieliśmy pozyskać informację na temat tego, czy zachowania w cyber-
przestrzeni dzieci i młodzieży, będących podopiecznymi TPD, różnią się 
w jakikolwiek sposób od ich rówieśniczek i rówieśników, którzy nie biorą 
udziału w zajęciach prowadzonych w placówkach TPD. W tym celu opra-
cowano i wystandaryzowano narzędzie badawcze.
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W projekcie udział wzięły następujące placówki: 

Uczestnicy

 
Warszawa:

 ◦ Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD, Plac Hallera 5 lok. 2a,
 ◦ Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD, ul. Łochowska 41 m. 7,
 ◦ Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD, ul. Wileńska 55/57,
 ◦ Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD, ul. Grochowska 259A,
 ◦ Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD, pl. Światowida 3,
 ◦ Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD, ul. Marsa 59. 

Kraków:

 ◦ Placówka Wsparcia Dziennego Świetlica TPD, ul. Radzikowskiego 29,
 ◦ Placówka Wsparcia Dziennego Świetlica TPD, ul. Augustiańska 22,
 ◦ Placówka Wsparcia Dziennego Świetlica TPD, ul. Elsnera 3,
 ◦ Placówka Wsparcia Dziennego Świetlica TPD, os. Na Wzgórzach 13A,
 ◦ Placówka Wsparcia Dziennego Świetlica TPD, ul. Szlachtowskiego 31.

 
Konin:

 ◦ Środowiskowe Ognisko Wychowawcze, ul. Reformacka 2, Konin,
 ◦ Środowiskowe Ognisko Wychowawcze, ul. Kolejowa 2, Konin,
 ◦ Środowiskowe Ognisko Wychowawcze, ul. Staffa 5, Konin,
 ◦ Ognisko Pracy Pozaszkolnej, ul. Powstańców Styczniowych 2, Konin,
 ◦ Środowiskowe Ognisko Wychowawcze, ul. Tuliszkowska 1, Rychwał.

 
Zamość:

 ◦ Środowiskowe Ognisko Wychowawcze, ul. Peowiaków 68A,
 ◦ Środowiskowe Ognisko Wychowawcze, ul. Staszica 37, 
 ◦ Środowiskowe Ognisko Wychowawcze, ul. Orzeszkowej 28,
 ◦ Środowiskowe Ognisko Wychowawcze, ul. Konopnickiej 6,
 ◦ Środowiskowe Ognisko Wychowawcze, ul. Zamoyskiego 32B.
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Łódź:

 ◦ Świetlica Środowiskowa TPD, ul. Lorentza 1, 
 ◦ Świetlica Socjoterapeutyczna TPD, ul. Księży Młyn 1, 
 ◦ Świetlica Socjoterapeutyczna TPD, ul. Gdańska 150, 
 ◦ Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD, ul. Jaracza 42/22, 
 ◦ Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD,  

ul. Bojowników Getta Warszawskiego 3,
 ◦ Świetlica Środowiskowa TPD, ul. Gładka 39/41,
 ◦ Świetlica Środowiskowa TPD, ul. Giewont 28,
 ◦ Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD, ul. Lermontowa 7.

W szkoleniach udział wzięło 97 uczestniczek i uczestników.
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Ideą projektu było: 

1. Przygotowanie do roli liderów środowiskowych czworga pod-
opiecznych z każdego z  ognisk/świetlic TPD biorących udział 
w projekcie, którzy przeprowadzą zajęcia wśród swoich kole-
żanek i kolegów z zakresu przeciwdziałania cyberprzemo-
cy bezpośrednio w ognisku/świetlicy, do której uczęszcza-
ją. Zachęcaliśmy w tym celu liderów do zorganizowania zajęć 
z rówieśnikami nie tylko w ich macierzystej placówce TPD, 
lecz także w szkole, do której uczęszczają, np. podczas lekcji 
wychowawczej. 

2. Przeszkolenie 2-3 wychowawców z każdego ogniska/świetli-
cy do pełnienia roli tutorów wspierających liderów w procesie 
edukacji rówieśniczej. Tutorzy pomogli zorganizować szkole-
nia w placówce oraz wsparli wychowanków w przygotowaniu 
akcji lokalnej.

3. Przygotowanie akcji lokalnej przez daną placówkę samodziel-
nie lub we współpracy z innymi ogniskami i świetlicami TPD. 
W ramach akcji lokalnych dzieci, młodzież, pracownicy oraz 
rodzice upowszechniali wiedzę dotyczącą zarówno mechani-
zmów powstawania i funkcjonowania cyberprzemocy, jak rów-
nież reagowania na nią.

4. Spotkanie i rozmowa z rodzicami podopiecznych na temat 
dobrych praktyk korzystania z urządzeń ekranowych. Wszyst-
kie spotkania przeprowadzone zostały w godzinach popo-
łudniowych, aby jak najwięcej rodziców i  opiekunów mogło 
wziąć udział w spotkaniu z ekspertem cyberbezpieczeństwa. 
Każdy z opiekunów otrzymał zestaw materiałów edukacyjnych, 
poruszających kwestię reagowania na cyberprzemoc.

5. Analiza działań profilaktycznych podczas spotkań super- 

Cel projektu
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wizyjnych. Każde miasto uczestniczące w projekcie (wycho-
wankowie oraz pracownicy TPD) dzielili się swoimi spostrzeże-
niami dotyczącymi realizacji projektu i wskazywali mocne stro-
ny kontynuacji projektu.

6. Podsumowanie działań projektowych podczas konferen-
cji w Warszawie, gdzie wychowankowie placówek TPD mogli 
zaprezentować swoje osiągnięcia szkoleniowe i sukcesy akcji 
lokalnych zrealizowanych w ognisku, świetlicy czy szkole.

 
Projekt realizowany był od marca do grudnia 2019 r.
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Trenerką i trenerami były osoby mające wieloletnie doświadczenie w pra-
cy z dziećmi i młodzieżą w zakresie przeciwdziałania cyberprzemocy. 
W skład zespołu trenerskiego weszli:

 ◦ Berenika Anders-Mosakowska,
 ◦ Wojciech Ronatowicz,
 ◦ Łukasz Anders.

 
 
Spotkania z rodzicami i opiekunami we wszystkich pięciu miastach obję-
tych projektem prowadził Pan Wojciech Ronatowicz. Z ramienia Zarzą-
du Głównego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci opiekę koordynacyjną nad 
projektem objęła Pani Anna Borzuta, zaś merytoryczną Pani Dyrektor 
Jolanta Szklarska.

Całość projektu została sfinansowana przez firmę PEPCO.

Zespół realizujący projekt

Berenika Anders-Mosakowska
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji oraz Szkoły 
Prawa Francuskiego i Europejskiego na UW. 

Przez wiele lat pracowała w administracji publicznej. Do 
dzisiaj związana z trzecim sektorem. Trenuje i prowadzi 
warsztaty z zakresu tworzenia strategii komunikacyjnych 
i wizerunkowych dla osób prywatnych, instytucji samo-
rządowych oraz marek i firm ze szczególnym uwzględ-
nieniem budowania marki i jej ochrony w Internecie, kre-
owania obecności w sieci oraz cyberbezpieczeństwa.

Wykłada na dwóch uczelniach: Społecznej Akade-
mii Nauk oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej. Szko-
li i prowadzi warsztaty edukacyjne z zakresu kompeten-
cji cyfrowych i bezpieczeństwa w sieci, aspektów praw 
człowieka, przeciwdziałania dyskryminacji, zarządzania 
różnorodnością oraz wykorzystywania CSR do działalno-
ści PR oraz ePR.
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Wojciech Ronatowicz
Pedagog, pedagog seksualny, absolwent Wydziału Peda-
gogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Streetworker, 
współzałożyciel pierwszego w Polsce Hostelu Interwen-
cyjnego dla Dzieci i Młodzieży Ulicy.

Zrealizował jedne z pierwszych badań w Polsce dotyczą-
cych zagrożeń wobec dzieci w sieci: „Pornografia dziecię-
ca w Internecie”. Interesuje się przemianą obyczajowo-
ści seksualnej dzieci, młodzieży oraz młodych dorosłych 
w Polsce. Współpracownik Podyplomowych Studiów 
Wychowania Seksualnego oraz Podyplomowych Studiów 
Wychowania Przedszkolnego Metodą Marii Montesso-
ri Uniwersytetu Warszawskiego. Nauczyciel przedmiotu 
„Wychowanie do życia w rodzinie”. 

Pomysłodawca szkoleniowych rad pedagogicznych 
„Uczeń bezpieczny w sieci” – skierowanych do nauczy-
cieli oraz rodziców – realizowanych od 2007 roku na 
terenie całej Polski. Współpracownik Instytutu Badań 
Edukacyjnych. Autor publikacji popularno-naukowych 
dotyczących jasnych i ciemnych stron cyberprzestrzeni. 
Ekspert Sieci Edukacji Cyfrowej KOMETA. 

Łukasz Anders
Absolwent polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim. 
Odbywał staż w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Rów-
nego Traktowania w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 
był aktywistą Kampanii Rady Europy „Młodzi Przeciw 
Mowie Nienawiści w Internecie”. Trenerskie szlify zdo-
bywał w Stowarzyszeniu Młodych Dziennikarzy „Polis”, 
m.in. jako współprowadzący warsztaty dla osadzonych 
w aresztach śledczych w ramach projektu „Oswajanie 
z mediami krokiem ku wolności”, łączących edukację 
medialną i informacyjną z tematyką praw człowieka. 

Współpracownik Kampanii HejtStop, inicjatywy zwalcza-
jącej przestępstwa motywowane uprzedzeniami w prze-
strzeni publicznej. Od lat związany ze Stowarzyszeniem 
Razem Przeciw Przemocy, prowadzącym zajęcia z profi-
laktyki społecznej dla dzieci i młodzieży.
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Po zapewnieniu przygotowania merytorycznego, przyszedł czas na posta-
wienie przed wychowankami TPD zadania zakrojonego na większą skalę, 
czyli przeprowadzenie szkoleń w swoich placówkach dla rówieśników oraz 
przygotowania miniakcji lokalnych. 

Co kryje się pod tą nazwą? Przedrostek „mini” nie został bynajmniej doda-
ny, aby umniejszyć wagę podjętych działań, miał jedynie oswoić dzieci 
i młodzież z przeprowadzeniem akcji na tak dużą skalę. Miniakcja lokalna 
to nic innego jak wydarzenie mające zaktywizować kolegów i koleżanki ze 
szkoły czy podwórka, znajomych, sąsiadów oraz społeczność lokalną do 
wspólnego działania na rzecz szerzenia tolerancji oraz przeciwdziałania 
dyskryminacji, wykluczeniu i mowie nienawiści, nie tylko w sieci, lecz tak-
że w świecie realnym. 

O ile celem warsztatów było, między innymi, poszerzenie wiedzy dotyczą-
cej hejtu i mowy nienawiści oraz szeroko rozumianej nietolerancji, a także 
poświęcenie uwagi mechanizmom oraz obszarom jej występowania, o tyle 
miniakcje lokalne miały być manifestacją refleksji nad potrzebami wspie-
rania przeciwdziałania przemocy motywowanej uprzedzeniami w najbliż-
szym otoczeniu uczestniczek i uczestników warsztatów. 

Efekty projektu

Konin

Realizacje tych działań przeszły nasze najśmielsze oczekiwania. Jednym 
z takich przykładów może być akcja przeprowadzona w Koninie. Młodzież 
z tamtejszych Środowiskowych Ognisk Wychowawczych TPD zorganizo-
wała happening antydyskryminacyjny w ramach Pikniku Rodzinnego. Naj-
pierw jednak poprowadziła marsz przeciw hejtowi i mowie nienawiści jedną 
z głównych ulic Konina, w którym niezwykle licznie wzięli udział mieszkań-
cy, z przedstawicielami władz miasta na czele. 

Termin i samo wydarzenie zostały wybrane nieprzypadkowo. Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci obchodziło w 2019 roku jubileusz 100-lecia istnienia, 
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a sam piknik odbywał się w miejscu symbolicznym, na Skwerze Przyja-
ciół Dzieci, co stanowi bardzo przemyślaną klamrę dla przeprowadzonych 
działań. Wybór odpowiedniego miejsca i czasu na zorganizowanie jakiej-
kolwiek akcji – niezależnie od tego, czy będzie ona miała charakter lokal-
ny, wojewódzki, czy krajowy – są kluczowe. Młodzież z konińskich ognisk 
TPD bardzo precyzyjnie wybrała zarówno jedno, jak i drugie. Uczestniczki 
i uczestnicy projektu zdecydowali się bowiem połączyć swoją akcję z Pik-
nikiem Rodzinnym, odbywającym się pod koniec maja. To działanie zde-
cydowanie zwiększyło zasięg planowanego przedsięwzięcia, pozwoliło 
dotrzeć do większego grona odbiorców. Pośród różnorakich stoisk i namio-
tów tematycznych powstało stanowisko TPD, gdzie młodzież edukowała 
każdego, kto chciał się dowiedzieć, czym różni się hejt od mowy nienawi-
ści, jakie grupy mniejszościowe są na nie najbardziej narażone, a także 
jak przeciwdziałać zjawisku przemocy motywowanej uprzedzeniami, tak 
w przestrzeni wirtualnej, jak i w „realu”. Wychowankowie TPD zachęca-
li rodziców młodszych dzieci do zainstalowania na smartfonach kontroli 
rodzicielskiej oraz prezentowali zasady dobrej inicjacji cyfrowej.

Wychowankowie ognisk i świetlic z Zamościa i Warszawy, a także częścio-
wo z Krakowa, również wykorzystali sprzyjającą aurę cieplejszych mie-
sięcy do przeprowadzenia swoich miniakcji lokalnych. Ich działania reali-
zowane były w wakacje. Takie rozwiązanie, pośród szeregu innych, ma 
niewątpliwą zaletę – są to miasta o bogatej ofercie turystycznej i co roku, 
zwłaszcza w okresie letnim, przyciągają rzesze podróżujących zarówno 
z Polski, jak i z zagranicy, co zdecydowanie zwiększa zasięg wydarzenia.

Zamość

Dzieci i młodzież z Zamościa przeprowadziły akcję na Rynku Wielkim, 
gdzie uczestnicy miniakcji rozdawali antyhejterskie ulotki i maszerowa-
li z transparentami nawołującymi do zaprzestania przemocy rówieśniczej 
w Internecie. Podobnie jak koleżanki i koledzy z Konina, postanowili zorga-
nizować swoją akcję jako wydarzenie towarzyszące większej imprezie, kie-
rowanej nota bene do dzieci i młodzieży. W efekcie tematykę związaną ze 
zjawiskiem hejtu oraz przeciwdziałania mowie nienawiści udało się przy-
bliżyć nie tylko rówieśnikom, lecz także dorosłym towarzyszącym swoim 
pociechom.
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Warszawa

Grupa liderów z warszawskiego Środowiskowego Ogniska Wychowawcze-
go TPD na Białołęce, wspierana przez swoich wychowawców, wykorzysta-
ła obóz w Grecji jako okazję do przeprowadzenia warsztatów dotyczących 
hejtu i mowy nienawiści dla swoich rówieśników. Wykorzystując czas wol-
ny między zaplanowanymi dla obozowiczów atrakcjami, podzielili się swoją 
wiedzą na temat tego, jak odróżnić hejt od mowy nienawiści oraz jak prze-
ciwdziałać im w praktyce. Zadanie nie było łatwe, gdyż uczestników było 
dziesięciokrotnie więcej niż młodych trenerów. Poradzili sobie w ten spo-
sób, że podzielili rówieśników na mniejsze, kilkuosobowe grupy, a opra-
cowany przez siebie materiał przekazywali równolegle. Takie rozwiązanie 
pozwoliło sprawnie poprowadzić warsztaty w sytuacji, kiedy czas na ich 
zrealizowanie był mocno ograniczony, a przy tym taka formuła okazała się 
atrakcyjna i przystępna dla uczestników. 

Ponadto wychowankowie z Warszawy zaplanowali happeningi na ulicach 
stolicy. Młodzież z ŚOW TPD w Rembertowie przygotowała ulotki poświę-
cone zagadnieniom związanym z hejtem oraz mową nienawiści i liczną 
grupą ruszyła na ulice swojej dzielnicy, by wręczać je przechodniom. Wcie-
lili się w aktorki i aktorów i zainscenizowali dwie dramy propagujące rów-
ność i tolerancję wśród rówieśników. Ich minifilmiki zostały zarejestrowane 
i mogą służyć jako rówieśniczy materiał edukacyjny.

Podopieczne i podopieczni TPD z Pragi Północ w ramach miniakcji wyru-
szyli na warszawską Starówkę z transparentem „#HejtStop”, lizakami i… 
kilkoma pytaniami do przechodniów. Osoby, które zdecydowały się wziąć 
udział w akcji, były proszone między innymi o odpowiedź na pytanie, czy 
kiedykolwiek były świadkiem bądź ofiarą hejtu lub mowy nienawiści, a jeśli 
tak, to w jaki sposób sobie z nimi poradziły. Na koniec pytano czy wie-
dzą, jak odróżnić hejt od mowy nienawiści. Każdy, kto podzielił się swoimi 
doświadczeniami i odpowiedział poprawnie na ostatnie pytanie (z większą 
lub mniejszą pomocą organizatorów akcji), mógł liczyć na słodki upominek. 
Zwieńczeniem zaś była możliwość złożenia swojego podpisu na transpa-
rencie jako wyrazu poparcia dla akcji oraz dla idei przeciwdziałania szero-
ko rozumianej nietolerancji i samej akcji. Wartość dodaną takiego działa-
nia stanowi budowanie więzi opartej na wspólnocie doświadczenia, która 
z jednej strony daje siłę, z drugiej zaś wysyła bardzo czytelny przekaz: 
„nie jesteś sam/sama”. W efekcie przechodnie nie tylko byli edukowani, 
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ale także sami edukowali, zarówno młodzież z TPD, jak i siebie nawzajem, 
ponieważ wiedzę i sprawdzone sposoby radzenia sobie z hejtem przeka-
zywano kolejnym chętnym do podpisania antyhejterskiego manifestu. Na 
uwagę zasługuje fakt, że wiele rozmów było prowadzonych z obcokrajow-
cami w języku angielskim.

Kraków

Dzieci i młodzież z krakowskich ognisk i świetlic TPD także podjęły szereg 
działań afirmatywnych związanych z zapobieganiem cyberprzemocy oraz 
nietolerancji. W myśl zasady, że chcąc zmieniać świat, należy zacząć od 
siebie, podopieczne i podopieczni TPD ze świetlicy „Akademia Młodzieży” 
uzgodnili, że w ich placówce powstanie STREFA FREE pod hasłem „Wylo-
guj się do życia”, obejmująca kilka pomieszczeń, w których nie będzie 
można korzystać z telefonów komórkowych. To decyzja odważna, choć 
na pewno niełatwa z punktu widzenia młodych ludzi, ponieważ wymaga 
samodyscypliny i niejako wymusza stymulowanie innymi bodźcami, ale 
dobrze przemyślana. „Rozmawiaj i graj ze znajomymi w realu!” głosi napis 
pod symbolem oznaczającym STREFĘ FREE. Kolejnym walorem takiego 
posunięcia jest fakt, że ma ono charakter ciągły i jest zaplanowane dłu-
gofalowo, co wiąże się z potencjalnie trwalszymi rezultatami, szczególnie, 
jeśli stanie się standardem. Trzymamy kciuki! ☺ 

Następnie młodzi z tepedowskiej świetlicy „Akademia Młodzieży” wymalo-
wali koszulki oraz trampki w symbole i hasła zachęcające do bezpiecznego 
korzystania z Internetu, a także kulturalnego zachowania w sieci i wyszli do 
społeczności lokalnej z własnoręcznie upieczonymi ciasteczkami, na któ-
rych znalazły się hasła tożsame z malunkami na t-shirtach i obuwiu.  

Świetlica TPD działająca przy ul. Augustiańskiej 22a do swojej akcji lokal-
nej także użyła słodyczy. Zaczęto od zabawy „Znajdź cukierek”, w której 
dzieci zaangażowane w miniakcję miały za zadanie odnalezienie łakoci 
z ukrytymi hasłami związanymi z przeciwdziałaniem hejtowi i mowie nie-
nawiści. Po odnalezieniu słodyczy liderzy tłumaczyli młodszym kolegom 
i koleżankom różnice pomiędzy hejtem a mową nienawiści. Kiedy najmłodsi 
poznali już znaczenie tych terminów i potrafili je trafnie rozróżnić, a ich wie-
dza w tym zakresie została sprawdzona przez starszych, przyszła pora na 
refleksję, co można zrobić, aby tym zjawiskom przeciwdziałać. Ostatecznie 
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zdecydowali się przygotować serduszka z antyhejtowymi hasłami, które 
rozdawali przechodniom na krakowskich Plantach.

Podopieczne i podopieczni ze świetlicy TPD „Chatka Puchatka” przy 
ul.  Elsnera 3 zorganizowali piknik „Dzień Kolorów” pod hasłem bezpie-
czeństwa w Internecie. Stanowił zwieńczenie trwających tydzień spotkań 
organizacyjnych dotyczących samego pikniku, podczas których wykonali 
pracę koncepcyjną, przygotowali się od strony merytorycznej oraz tech-
nicznej. Z pomocą wychowawców przyrządzili zdrowy posiłek: owocowe 
szaszłyki, sałatkę oraz lemoniadę, by ośmielić uczestników i zachęcić do 
partycypowania w pozostałych atrakcjach, których nie brakowało. Podczas 
pikniku wraz z kolegami i koleżankami ze świetlicy rozdawali baloniki, któ-
re w środku miały tzw. dobrą myśl. Następnie uczestnicy pikniku zostali 
zaproszeni do wzięcia udziału w grze terenowej. W tym celu organizato-
rzy podzielili uczestników i uczestniczki na dwie grupy. Zadaniem jednej 
grupy było znalezienie chmurek z negatywnymi stwierdzeniami i przykleje-
nie ich na czarną chmurę, natomiast druga grupa miała odnaleźć serdusz-
ka z pozytywnymi stwierdzeniami i umieścić je na słoneczku. Na koniec 
zostały one odczytane na forum. Ostatnią atrakcją pikniku była ramka wzo-
rowana na aplikacji Instagram, która zawierała hasztagi dotyczące walki 
z mową nienawiści i hejtem. W ramce tej uczestnicy mogli wykonać sobie 
fotografie.

W kolejnej krakowskiej świetlicy TPD, we „Wspólnej Chacie” przy 
ul. Szlachtowskiego 31, w ramach projektu wychowankowie zaplanowali 
i zrealizowali w placówce oraz w swoich klasach zajęcia dotyczące prze-
ciwdziałania cyberprzemocy. W tym celu korzystali z filmu „Owce w sie-
ci”,  przygotowali również plakat promujący bezpieczeństwo w Internecie 
oraz wymyślali wspólne z rówieśnikami hasła promujące bezpieczeństwo 
w sieci.

Młodzi wychowankowie świetlicy „Przyjaciele Kornela Makuszyńskiego” 
z os. Na Wzgórzach 13A  nastawili się na przekaz do rodziców. Przygoto-
wali specjalne ulotki i rozmawiali o wadach i zaletach smartfonów. Zainspi-
rował ich do tego filmik „Homo tabletis”, promujący kampanię społeczną 
„Mama Tata Tablet” oraz „10 porad dla rodziców dotyczących bezpiecz-
nego korzystania z Internetu przez dzieci”. Wśród rówieśników zorgani-
zowali gry i zabawy, mające na celu nie tylko integrację, lecz także dzia-
łania edukacyjne dotyczące tego, jak bezpiecznie korzystać z Internetu 
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oraz jak radzić sobie z hejtem. Wiedzę w tym zakresie sprawdzili poprzez 
samodzielnie przygotowane quizy, stworzone w aplikacjach Kahoot i Men-
timeter. Zwieńczeniem ich działań było upiększanie parku Zielony Jar oraz 
sprzątanie Ogrodu Motyli. Oba działania miały charakter interdyscyplinar-
ny: w pierwszym wypadku wiedzę z zakresu praw człowieka połączono 
z działalnością artystyczną, w drugim z ekologiczną, nie zapominając przy 
tym o kształtowaniu prawidłowych postaw obywatelskich. 

W Zielonym Jarze uczestnicy i uczestniczki akcji udekorowali drzewa bibu-
łą, a chodnik przemienili przy pomocy kolorowej kredy w ścieżkę boga-
tą w treści pełne pozytywnych haseł, odwołujących się do przyjaznych 
zachowań młodzieży w cyberświecie.  

W Ogrodzie Motyli liderzy i liderki wyróżniali się nie tylko przez swoją dzia-
łalność związaną z porządkowaniem i sprzątaniem tamtejszej przestrze-
ni, lecz także dzięki samodzielnie przygotowanym czapkom z popularnym 
hasztagowym hasłem #przytulhejtera.

Łódź

Młodzież z łódzkich placówek TPD postawiła przede wszystkim na eduka-
cję bezpośrednią. W ramach podjętych działań powstały liczne prezenta-
cje, kompleksowo omawiające kwestie związane z hejtem i mową niena-
wiści, w których znaleźć można nie tylko wiele pożytecznych informacji, 
diagramów oraz infografik na temat przemocy motywowanej uprzedzenia-
mi, ale także porady, w jaki sposób się przed nią ustrzec, jak reagować, 
a także jak wspomagać ofiary. 

Ponadto podopieczni większości ognisk przeprowadzili warsztaty, poga-
danki bądź spotkania informacyjne z młodzieżą i dziećmi, a nawet ich 
opiekunami, w ramach których dzielili się swoją wiedzą i spostrzeżenia-
mi na temat dyskryminacji i cyberprzemocy. Jedni robili to w ramach pik-
niku szkolnego, kiedy to młodzież prowadziła kampanię uświadamiającą 
wszystkim uczestnikom – zarówno dzieciom, jak i dorosłym – czym są hejt 
i mowa nienawiści, a także jakie są konsekwencje ich stosowania. Inni 
podejmowali tę tematykę podczas lekcji, zajęć w ogniskach TPD, a nawet 
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warsztatów teatralnych, udowadniając, że dla kreatywności granice nie ist-
nieją. To głównie starsi liderzy szkolili swych młodszych kolegów i koleżan-
ki, dając początek swego rodzaju „antydyskryminacyjnej sztafecie pokole-
niowej”. Pierwsze efekty już widać, gdyż, mimo że starsi wysoko zawiesili 
poprzeczkę, mają już godnych następców i następczynie, m.in. piątokla-
sistki ze Szkoły Podstawowej nr 139 w Łodzi przeprowadziły w ramach 
zajęć z etyki zajęcia o hejcie dla uczniów i uczennic klas 1-3, połączone 
z przygotowaniem antyhejtowych plakatów.

Wychowankowie z trzech świetlic, z ul. Gdańskiej, Lorentza oraz Księży 
Młyn, zdecydowali się wyjść poza swoje środowisko i, połączywszy siły 
jako TPD Łódź-Polesie, poprowadzili warsztaty dla rówieśników z Mło-
dzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 1 w Łodzi, podczas których, prócz 
zabaw integracyjnych, poruszyli kwestie związane z dyskryminacją, mową 
nienawiści oraz hejtem. Takie właśnie inicjatywy dowodzą dużej dojrza-
łości i znajomości środowiska lokalnego. W tym wypadku trafna diagno-
za potrzeb i wyjście naprzeciw oczekiwaniom młodzieży zaowocowa-
ły niezwykle ciekawą – jak podkreślają sami młodzi liderzy – współpracą 
i zadzierzgnięciem więzi, wzmacniającym społeczność lokalną. Miejmy 
nadzieję, że takich inicjatyw będzie więcej.

Pozostałe wydarzenia, jak choćby przygotowanie „Kodeksu antyhejter-
skiego” i rozdystrybuowanie go w formie ulotek w części szkół, do któ-
rych uczęszcza młodzież z łódzkiego TPD, oraz projekt wyszukania obraź-
liwych napisów w przestrzeni publicznej w dzielnicy Widzew, a następnie, 
po uzyskaniu zgody administratora budynków, ich zamalowanie, który cze-
ka na realizację, doskonale korespondują i jednocześnie uzupełniają dzia-
łalność młodych liderów w ramach edukacji rówieśniczej, tak silnie rozwija-
jącej się w Łodzi za ich sprawą.

Podsumowanie

W sumie w projekcie obejmującym pięć miast i trwającym blisko rok udział 
wzięło około 2300 uczestników i uczestniczek. Nikt nie spodziewał się, że 
projekt „Cyfrolatki” zostanie rozpropagowany wśród obcokrajowców oraz 
że będzie realizowany poza Polską. Przygotowanie peer edukatorów było 
trafnym pomysłem. Zaangażowanie, kreatywność, sposób przekazywania 
wiedzy przez wychowanków TPD był sukcesem całego projektu.
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 ◦ postrzegania zasad obowiązujących w placówkach TPD, 
ich jasności, spójności, przestrzegania i egzekwowania.

Próba badawcza

Badanie realizowane było w ramach projektu „Cyfrolatki – przeciwdziała-
nie hejtowi i mowie nienawiści” finansowanego przez firmę PEPCO, a pro-
wadzonego przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Projektem objęte zosta-
ły ogniska i świetlice TPD z 5 miast (Warszawa, Kraków, Konin, Zamość 
i Łódź). Badanie zostało przeprowadzone w okresie od 30. marca do 21. 
czerwca 2019 r.

Ankieta badawcza CAWI1 składała się z 43 pytań. Wychowankowie ognisk 
i świetlic TPD uczestniczący w projekcie wypełniali ankietę za pomocą 
komputerów bądź tabletów, indywidualnie i anonimowo.

W sumie w badaniu otrzymano 238 w całości wypełnionych ankiet i tyl-
ko te zostały poddane analizie. Rozkład respondentów (dzieci i młodzieży) 
według poszczególnych miast wyglądał następująco (tabela 1):

1 CAWI, ang. Computer-Assisted Web Interview – wywiad kwestionariuszowy z wykorzysta-
niem ankiety online.

Nazwa miasta Liczba wypełnionych ankiet

Warszawa 60

Kraków 44

Konin 59

Zamość 55

Łódź 20

Tabela 1. Liczba wypełnionych w całości ankiet w poszczególnych miastach
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co dzieje się w ognisku, jest ważną informacją dla wychowawczyń i wycho-
wawców pracujących z dziećmi. Zaangażowanie to może być pomocne 
i powinno zostać wykorzystane dla dobra podopiecznych (wykres B1).

Większość badań dotyczących użytkowania Internetu przez dzieci i mło-
dzież obejmuje w jakimś stopniu problematykę urządzeń ekranowych oraz 
czasu korzystania z nich. Dlatego postanowiliśmy zadać pytanie określają-
ce typy urządzeń ekranowych, za pomocą których dzieci i młodzież z pla-
cówek TPD łączy się z siecią (wykres C1).

Urządzenia ekranowe do łączenia z Internetem
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urządzenie do noszenia (smartwatch, opaska zliczająca kroki itp.) 7%

nie korzystam z urządzeń elektronicznych 0%

Wykres C1. Z jakich urządzeń korzystasz, aby łączyć się z Internetem?
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2 Raport: Polskie badanie EU Kids Online 2018, Jacek Pyżalski, Aldona Zdrodowska, Łukasz 
Tomczyk, Katarzyna Abramczuk, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2019 – próba 
w wieku 9-17 lat, N=1249.

3 Raport: Ogólnopolskie badania Młodzi Cyfrowi – wybrane wyniki i rekomendacje, realizo-
wany przez Fundację Dbam o Mój Z@sięg i Uniwersytet Gdański, próba w wieku 12-21 lat, 
N=49734.

Nie jest zaskoczeniem, że telefon komórkowy (smartfon) jest podstawo-
wym urządzeniem do korzystania z globalnej sieci. Uwagę zwraca wska-
zanie komputera stacjonarnego na przedostatnim miejscu (obok telewizo-
ra, jedno z dwóch nieprzenośnych urządzeń). 

Porównując wyniki badań przeprowadzonych w placówkach TPD do badań 
ogólnopolskich, możemy zauważyć zdecydowaną różnicę w sprzęcie uży-
wanym przez dzieci do łączenia się z Internetem. W badaniu EU Kids Onli-
ne 20182 na pierwszym miejscu znajdował się telefon komórkowy – smart-
fon (82,5%). Odsetek badanych korzystających z telewizora do łączenia 
się z Internetem wynosił ponad połowę respondentów (57%), a za pomo-
cą laptopa i komputera stacjonarnego odnotowano prawie 40%. Dużo rza-
dziej wykorzystywane były takie urządzenia, jak tablet (12,5%) czy konsola 
do gier (11,8%). Jedynie nieliczni wykorzystywali urządzenia do noszenia, 
np. zegarki (6,6%) i zabawki podłączone do Internetu (2%). Porównywal-
ne wyniki zauważamy w raporcie „Ogólnopolskie badanie Młodzi Cyfrowi”3 
z października 2019 r., w którym 65% badanych młodych Polaków stwier-
dziło, że do łączenia z siecią nie używa komputerów stacjonarnych. Naj-
częściej używany jest telefon komórkowy (97%) oraz komputer przenośny 
i laptop (56,4%).

Zauważyliśmy, że specyfika dzieci i młodzieży uczęszczających do TPD 
charakteryzuje się tym, że to laptop przejął główną funkcję komputera oso-
bistego, detronizując komputer stacjonarny, a dzieci w znacznym stop-
niu używają urządzeń przenośnych. Patrząc z perspektywy wychowaw-
ców i rodziców, mają oni mniejsze szanse monitorować aktywność swoich 
pociech w sieci. Dlatego tak ważne jest, aby zredefiniować zasady panu-
jące w domach czy świetlicach dotyczące kontroli treści wyświetlanych na 
ekranie. Konieczne wydaje się zatem wprowadzenie wymogu, aby dziecko 
tak ustawiło laptop, z którego korzysta, aby rodzic lub opiekun mógł bez 
problemu spojrzeć na matrycę ekranu i zweryfikować treści, jakie dziecko 
ogląda.
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Przedmiotem naszego zainteresowania było zbadanie, w jakim celu mło-
dzi wychowankowie TPD używają urządzeń ekranowych oraz jakie strony 
bądź aplikacje i treści są dla nich najbardziej interesujące. 

Nowe media bez wątpienia dają coraz większe możliwości pozyskiwa-
nia danych z całego świata. Stają się także ważnym aspektem komunika-
cji międzyludzkiej. Odpowiedzi respondentów z TPD potwierdzają tę tezę 
(wykres C2). W ciągu ostatniego miesiąca przed badaniem podopieczni 
TPD najczęściej na swych urządzeniach ekranowych oglądali filmy oraz 
filmiki, na przykład korzystając z najbardziej popularnej bazy wideo, jakim 
jest serwis YouTube. Drugie miejsce zajęło słuchanie muzyki. Z pewnością 
powiązane jest to z rozwojem muzycznych portali strumieniowych, takich 
jak Spotify czy Tidal.

Podopieczni TPD wykorzystują sieć internetową w budowaniu kontaktów 
z innymi osobami o podobnych zainteresowaniach, na co wskazuje trze-
cia lokata odpowiedzi. Ponad połowa młodych używała takich aplikacji 
jak Messenger, WhatsApp czy poczty elektronicznej. Szybki kontakt ze 
wszystkimi uczestnikami, np. danej grupy utworzonej w aplikacji, eliminuje 
ryzyko dezinformacji czy zniekształcenia informacji (plotki) – wszyscy pod-
łączeni do grupy otrzymują w tej samej chwili ten sam komunikat. Może być 
to ważny i praktyczny kanał komunikacji wychowawczyń i wychowawców 
tepedowskich ognisk i świetlic z wychowankami. Warto rozważyć stworze-
nie wspólnie z dziećmi zamkniętej grupy świetlicy lub ogniska, przy okazji 
ustalając, jakie informacje będą w niej umieszczane oraz jaka netykieta4 
będzie w niej obowiązywała.

Aktywność w sieci

4 Netykieta – ang. netiquette, złożenie wyrazowe: net (z ang. sieć) i etykieta – zbiór zasad 
dotyczących dobrego zachowania.
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oglądanie filmików (np. na YouTube) 72%

słuchanie muzyki 66%

przesyłanie wiadomości do znajomych (np. Messenger, WhatsApp, Snapchat, e-mail) 53%

granie w gry online 51%

oglądanie filmów i seriali 42%

przeglądanie portali społecznościowych (np. Facebook, Instagram) 42%

ściąganie plików (filmów, gier, muzyki) 39%

poszukiwanie informacji potrzebnych do odrobienia pracy domowej 36%

dziennik elektroniczny 35%

udostępnianie zdjęć i filmików (np. Instagram, Snapchat) 33%

oglądanie śmiesznych zdjęć lub obrazków (np. Kwejk, memy) 29%

poszukiwanie informacji na temat zainteresowań 25%

zakupy online 16%

poszukiwanie informacji o wydarzeniach w kraju i na świecie 13%

poszukiwanie informacji na temat celebrytów 11%

kursy językowe on-line 5%

prowadzenie własnego vloga lub bloga 3%

korzystanie ze stron pornograficznych i czatów erotycznych 3%

poszukiwanie informacji na temat dojrzewania 3%

poszukiwanie informacji na temat seksu 2%

Wykres C2. W jakich celach korzystałeś z Internetu w ciągu ostatnich 4 tygodni?
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5 Vlog – inaczej videoblog, rodzaj bloga, gdzie, prócz tekstu, umieszczane są krótkie film ki.

Na podstawie powyższego wykresu możemy zauważyć niepokojącą ten-
dencję dotyczącą kreatywności, a właściwie jej braku. Wyraźnie widzimy, 
że dzieci i młodzież z TPD, biorąca udział w badaniu, jest mało kreatyw-
na w sieci i nie tworzy wartości dodanej. Zaledwie 3% wychowanków TPD 
wskazuje, że prowadzi własnego bloga bądź vloga5. Jest to wyzwanie dla 
kierownictwa placówek TPD, które, odpowiedzialne za planowanie zajęć 
w ogniskach i świetlicach, powinno wziąć pod uwagę aspekt nabywania 
nowych umiejętności cyfrowych wśród podopiecznych. Badacze i znaw-
cy tematu wskazują, iż szerokie umiejętności medialne (w tym np. umie-
jętność prowadzenia bloga, vloga, strony) nie tylko umożliwiają młodym 
ludziom wymianę informacji ważnych w perspektywie rozwoju osobistego, 
lecz także są szansą na wyrażanie siebie i autokreację. Przyczyniają się 
do nawiązywania nowych relacji, co przekłada się na brak czasu na hejto-
wanie i używanie cyberprzemocy. 

Z twórczością w sieci związane jest zagadnienie świadomości dotyczą-
cej własności intelektualnej i działań ją naruszających. Wysoko, bo aż  7. 
miejsce zajmuje aktywność związana ze ściąganiem plików (filmów, gier, 
muzyki). Nie jest wykluczone, że podopieczni TPD łamią prawo autorskie 
– nawet nieświadomie – pobierając nielegalnie treści z sieci. Na ten aspekt 
należy koniecznie zwrócić młodym uwagę i edukować od pierwszych chwil 
korzystania z sieci. Wskazane byłoby przeprowadzenie w tym celu zajęć 
dotyczących legalnego pobierania informacji z Internetu, czyli zajęć z sze-
roko rozumianych kompetencji medialnych.

Posiadanie profilu w serwisie społecznościowym jest bardzo rozpowszech-
nionym sposobem korzystania z Internetu i zajmuje miejsce 6. Może nieść 
ono ze sobą szereg korzyści (m.in. pomagać budować relacje społeczne, 
wymieniać informacje), jak i wiele zagrożeń (np. narażać na cyberprzemoc, 
w tym hejt, naruszać prywatność). Bycie aktywnym uczestnikiem portalu 
społecznościowego najczęściej angażuje też znaczną część czasu. 

Zadaliśmy respondentom pytanie, jak długo aktywnie funkcjonują każde-
go dnia w sieci. Dzieci i młodzież zostały poproszone o oszacowanie ilo-
ści czasu poświęcanego na korzystanie z sieci, odrębnie dla dni wolnych 
od lekcji oraz w dni robocze od poniedziałku do piątku, kiedy chodzą do 
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W badaniach krajowych młodzi Polacy deklarowali następujący czas: 1h 
– 9,0%,2h – 11,7%, 3h – 11,4%, 4h – 11,5%, 5h – 10,2%, 6h – 6,2%, 7h 
i więcej – 12,6%. 

Analizując odpowiedzi dzieci i młodzieży uczęszczających do placówek 
TPD, można wysnuć wniosek, że spędzają nieco mniej czasu w sieci 
w porównaniu do średniej krajowej. Niemniej, jest to wciąż bardzo wysoki 
odsetek młodych, o których możemy powiedzieć, że w weekendy naduży-
wają urządzeń ekranowych.

Przyglądając się wynikom łączenia się z Internetem przez smartfon (Tabe-
la 2) oraz komputer, laptop, tablet i konsolę (Tabela 3), niepokojące są dane 
wskazujące, że 14% młodych deklaruje, iż w weekendy trudno jest im okre-
ślić czas przebywania w sieci. Może to oznaczać, że mają problem z kon-
trolą czasu przebywania w wirtualnym świecie. Dla rodziców i osób pracu-
jących na co dzień z dziećmi powyższe dane mogą być podpowiedzią, że 
należy sformułować i wdrożyć zasady czasu korzystania z Internetu bądź 
zastosować aplikację do samokontroli dziecka, aby niepożądane zachowa-
nie nie weszło w nawyk.

Łączenie tylko  
z komputera, laptopa, 

tabletu, konsoli do gier

Od poniedziałku do piątku, 
kiedy są lekcje

W dni wolne od lekcji 
(weekendy i dni wolne)

Mniej niż 1h 17,5% 10,1%

Ok. 1h 17,0% 11,5%

Ok. 2h 17,5% 18,1%

Ok. 3h 8,3% 12,3%

Ok. 4h 6,1% 11,0%

Ok. 5h 3,1% 5,7%

Ok. 6h i więcej 3,9% 11,0%

Wcale 12,7% 6,2%

Nie wiem,  
trudno powiedzieć 14,0% 14,1%

Tabela 3. Łączenie tylko z komputera, laptopa, tabletu, konsoli do gier
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Omawianie zasad dotyczących korzystania z Internetu i wdrażanie ich 
w cyfrowe życie młodego człowieka winno być obowiązkiem każdego 
rodzica. Czy dzieci i młodzież z ognisk i świetlic TPD są w domu rodzin-
nym objęte takimi zasadami? Nasi małoletni respondenci przekazali nam 
wiedzę na ten temat, wypełniając ankiety (wykres D1).

0 10 20 30 40 50

42%

25%

23%

7%

19%

16%

mam pełną swobodę korzystania z Internetu 42%

żeby skorzystać z Internetu, muszę wcześniej odrobić pracę domową 25%

na niektóre strony nie wolno mi wchodzić 23%

mogę korzystać z Internetu tylko przez określony czas w ciągu dnia 19%

za każdym razem, kiedy chcę skorzystać z Internetu, muszę zapytać rodziców o zgodę 16%

trudno powiedzieć 7%

Wykres D1. Które z poniższych zasad dotyczących korzystania z Internetu obowiązują 
w Twojej rodzinie?

Blisko połowa młodych respondentów wskazała, że ma pełną swobodę 
korzystania z sieci. To może zagrażać ich rozwojowi. Zaledwie 16% rodzi-
ców ma kontrolę nad tym, kiedy dziecko korzysta z sieci. Podobnie rodzi-
cielska kontrola czasu spędzonego w sieci przez dziecko wydaje się zni-
koma (19%). Wskazania jednej czwartej młodych dają do myślenia: dla 
niektórych rodziców Internet staje się metodą wymierzania kar i nagradza-
nia: „Nie ma Internetu, dopóki nie odrobisz lekcji!”. Niestety, traktowanie 
łączenia z siecią jako nagrody jest gloryfikowaniem urządzeń cyfrowych, 
co może wywoływać odwrotny skutek wychowawczy. Internet powinien 

Domowe zasady dotyczące Internetu
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Wykres D3. Na którym urządzeniu zainstalowane jest takie oprogramowanie?

zainstalowaną kontrolę rodzicielską (prawie 19%). Postanowiliśmy się im 
bliżej przyjrzeć. Byliśmy zainteresowani tym, na jakich urządzeniach kon-
trola rodzicielska jest zainstalowana. Odpowiedź była miłym zaskocze-
niem. Rodzice, którzy podjęli wysiłek ochrony dziecka w cyberprzestrzeni, 
dobrze zdiagnozowali zagrożenie i kontrolę założyli na smartfonach, czyli 
podstawowym urządzeniu do korzystania z Internetu (wykres D3). Drugą 
lokatę stanowią osobiste komputery przenośne (laptopy).

Nadal jednak ponad połowa rodziców i opiekunów albo nie zdaje sobie 
sprawy z zagrożeń, albo nie posiada wystarczających kompetencji cyfro-
wych, aby wdrożyć kontrolę rodzicielską na urządzeniach ekranowych uży-
wanych przez dziecko. Dlatego w dalszej części niniejszej publikacji skie-
rowanej do rodziców i opiekunów wskazaliśmy kilka sposobów, jak w łatwy 
sposób uruchomić kontrolę rodzicielską na smartfonach, tabletach i kom-
puterach, z których korzystają dzieci, nie uiszczając żadnych opłat licen-
cyjnych.

Sądzimy, że nasze wskazówki praktyczne mogą być pomocne, gdyż wielu 
rodziców dzieci i młodzieży, uczęszczających do placówek TPD, rozmawia 
albo rozmawiało ze swoimi dziećmi o bezpieczeństwie w cyberprzestrze-
ni (wykres D4).

Niestety, połowa rodziców zaniedbała ten obowiązek. Tu istotna będzie 
rola wychowawczyń i wychowawców pracujących w TPD, aby w kontak-
tach bezpośrednich uczulili rodziców na konieczność odbycia takich roz-
mów z dziećmi. Oczywistym jest, że pewna grupa rodziców wskaże, że nie 
ma kompetencji zarówno do takich rozmów, jak i do instalowania kontroli 
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 ○ złe zachowanie („Zablokowali mi telefon bo miałem złe 
zachowanie w szkole”,  „źle się zachowywałem”, „złe zachowa-
nie w domu”, „kłótnia o papugę”, „Bo byłym nie grzeczna”, „ponie-
waż źle się zachowywałem”, „Bo dokuczam bratu”, „Za złą ocenę 
z zachowania”, „ponieważ za dużo oglądałam YouTube-a i przez 
to wariowałam”, „bo byłem wulgarny”, „Bo nie umyłam naczyń”),

 ○ kwestie edukacyjne („bo dostałem kila złych ocen”, „Słabe 
oceny w szkole”, „bo jest szkoła”, „Bo się nie uczyłem”, „bo nie 
odrobiłam pracy domowej”, „za złe oceny w szkole”, „Bo dosta-
łem 1”, „żebym za dużo niegrał i się pouczył”, „bo się nie uczy-
łam”, „Kara XDDDD albo nauka”, „Bo mam słabe oceny”),

 ○ kwestie zdrowotne („Dla mojego dobrego zwroku”, „bo za 
duzo siedze na internecie XD”, „ze względu na zaburzenie snu”, 
„Korzystałam za dużo z telefonu/internetu”, „Bo za dużo spędza-
łam czasu”, „bo gram po nocach”, „bo zadóżo na telefonie sie-
dzę”, „mama mówi że się popsują oczy”, „Ponieważ wcześniej za 
dużo oglądałam i mama mi ograniczyła.”).

Wypełniające ankietę dzieci i młodzież, oprócz zaznaczenia odpowiedzi, 
czy rodzice nałożyli ograniczenie na ich dostęp do Internetu, mogły napi-
sać, z jakiego powodu.

Było to jedno z kilku pytań otwartych, gdzie respondenci mogli przeka-
zać indywidualną odpowiedź. Udzielone odpowiedzi sklasyfikowaliśmy 
w trzech kategoriach (zachowana została oryginalna pisownia). 

Powodem nałożenia ograniczenia było:

Zadaliśmy sobie pytanie, dlaczego rodzice i opiekunowie podjęli decyzję 
o nałożeniu limitów dostępu do sieci swoim pociechom. Co takiego się 
wydarzyło? 

Pewne wskazówki znaleźliśmy w odpowiedziach na pytanie dotyczące 
nadużywania Internetu. „Cyfrolatki” objęte badaniem wskazują, że raczej 
nie dotyczy ich uzależnienie od sieci, widzimy jednak, że zdarza im się 
spędzać w niej zbyt wiele czasu (wykres D7). 
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nigdy prawie nigdy niezbyt często dość często bardzo często

Wykres D7. Jak często w ciągu ostatnich 4 tygodni zdarzyło się, że...

1. przyłapałaś/łeś się na tym, że przeglądasz strony internetowe, FB, Insta-
gram nawet wtedy, kiedy Cię to specjalnie nie interesuje?

2. czułaś/łeś się nieswojo, kiedy nie mogłaś/łeś być w Internecie?
3. nie spałaś/łeś z powodu korzystania z Internetu?
4. nie jadłaś/łeś z powodu korzystania z Internetu?

Jeśli z przytoczonymi wcześniej danymi o czasie korzystania z urządzeń 
ekranowych skorelujemy wskazanie, że młody człowiek przyłapał się na 
przeglądaniu strony internetowej nawet wtedy, kiedy go to nie interesowa-
ło, to wskaźnik na poziomie 27% (łącznie odpowiedzi: „dość często” i „bar-
dzo często”) jest istotny. Natomiast ponad jedna czwarta dzieci wskazała, 
że nie mogąc korzystać z sieci, czuje się nieswojo (łącznie odpowiedzi: 
„niezbyt często”, „dość często” i „bardzo często”). To zdecydowanie wyso-
ki wskaźnik.

Dlatego, jeśli opiekun chce sie zorientować, czy jego dziecko ma problemy 
z nadużywaniem urządzeń ekranowych, może wspólnie z dzieckiem wyko-
nać kilka prostych testów sprawdzających. Trzy przykładowe testy moż-
na odnaleźć pod adresem: https://fundacja.orange.pl/files/user_files/user_
upload/Poradnik_Dzieci_i_ekrany.pdf.
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Występowanie hejtu i mowy nienawiści w sieci

Wszyscy badani zdawali sobie sprawę, że ich ognisko czy świetlica bie-
rze udział w projekcie „Cyfrolatki – profilaktyka hejtu i mowy nienawiści”. 
Podczas szkoleń trenerka i trenerzy uwrażliwiali zarówno młodzież, jak 
i wychowawczynie oraz wychowawców na rzetelny przebieg wypełniania 
ankiet. Wychowankowie TPD w bezpośrednich rozmowach wskazywali, 
że wszystkie odpowiedzi były udzielone samodzielnie, bez wsparcia osób 
trzecich. 

Podopieczni zostali poproszeni o wskazanie, dlaczego – w ich ocenie 
– ludzie korzystający z Internetu hejtują innych użytkowników (wykres 
E1). Prawie połowa badanych wskazała na zazdrość. Może być to ważna 
informacja zarówno dla rodziców, opiekunów, jak i dla osób pracujących 
z dziećmi bezpośrednio w TPD. 

Wizerunek w sieci bardzo często jest fałszowany – odpowiednie kadry, fil-
try czy nowe funkcje, np. w aplikacji Snapchat, pozwalają na „upiększanie” 
zdjęć. Duża część, zwłaszcza młodych odbiorców, może być też zazdro-
sna o miejsca, w których nigdy nie będą, a w których wykonane zostały 
zdjęcia czy filmiki. Na nas, dorosłych, spoczywa obowiązek uświadomie-
nia młodym, że fotografie często są nieprawdziwe, a oni sami padają ofia-
rami dezinformacji czy manipulacji graficznej fałszującej rzeczywistość.

Niepokojące jest, że 80% badanych (łącznie druga i trzecia pozycja) może 
borykać się z obniżoną samooceną. Jeśli hejtujesz, bo chcesz poczuć 
się lepszym, chcesz zaimponować innym, to oznacza, że nie znasz swo-
ich mocnych stron. Tych swoich atutów, które mogliby podkreślić, także 
w cyberprzestrzeni, podopieczni TPD w sobie nie znajdują. 

To zadanie dla pedagogów i psychologów wspierających Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci, aby wypracować z wychowawczyniami i wychowawca-
mi z ognisk i świetlic ćwiczenia pomagające odkryć dzieciom ich zalety 
i talenty, których na własną rękę odnaleźć nie potrafią.
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Wykres E1. Niektórzy ludzie korzystający z Internetu wysyłają, opisują, komentują, hejtu-
ją zdjęcia, posty i inne  treści, używając do tego niemiłych określeń. Jak sądzisz, z jakiego 
powodu?

1. z zazdrości 49%
2. aby poczuć się lepszym 42%
3. aby zaimponować 38%
4. aby dokuczyć osobie, która umieściła materiał w Internecie 35%
5. dla żartu 33%
6. aby być bardziej popularnym, lubianym 21%
7. nie wiem, trudno powiedzieć 16%
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Katalizator cyberprzemocy, czyli komu nie daruję!

Specjaliści zajmujący się kwestią cyberprzemocy poszukują informacji na 
temat mechanizmów psychologicznych, które mogą agresji elektronicznej 
sprzyjać. Także w naszych badaniach postanowiliśmy zapytać podopiecz-
nych TPD, komu, mówiąc kolokwialnie, w Internecie by nie odpuścili. Czy 
można wyróżnić kryteria, które decydują o tym, kiedy dopuściliby się odpo-
wiedzi na hejt, a w których sytuacjach nie daliby się sprowokować hejte-
rowi. 
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74% 11% 13%
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zdecydowanie nie + raczej nie ani tak, ani nie zdecydowanie tak + raczej tak

5.
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7.
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Wykres F1. To w porządku…

1. użyć przemocy wobec kogoś, kto obraża Twoją rodzinę lub przyjaciół
2. użyć przemocy w stosunku do kogoś, kto pierwszy użył jej wobec Ciebie
3. używać przemocy, gdy ktoś śmieje się bądź obraża Cię z powodu religii, 

pochodzenia lub koloru skóry
4. używać hejtu w Internecie, kiedy to nie Ty zacząłeś
5. wstawiać złośliwe komentarze pod zdjęciami, które są brzydkie
6. używać hejtu w Internecie w stosunku do osób, których nie znasz
7. używać przemocy, bo wtedy ludzie będą Cię szanować
8. używać przemocy, bo to sprawia przyjemność

Otrzymaliśmy bardzo ciekawe dane (wykres F1) wskazujące, że atak 
na rodzinę lub przyjaciół usprawiedliwia zastosowanie cyberprzemocy: 
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„zdecydowanie tak i raczej tak” wskazała jedna czwarta wszystkich bada-
nych. To zjawisko warte jest podjęcia rozmów z dziećmi i młodzieżą. By 
uodpornić młodych ludzi, możemy przećwiczyć z nimi, co mogliby odpo-
wiedzieć hejterowi, gdy ten zaatakuje ich najbliższych. Brak odpowiedzi 
jest oczywiście najlepszą metodą, jednak bardzo trudną do zastosowa-
nia przez dzieci i młodzież. Dlatego podjęcie rozmów i ćwiczeń na temat 
reagowania wydaje się nie tylko nieuniknione, ale wręcz konieczne.

Drugie, niechlubne miejsce zajmuje odpowiedź mówiąca, iż w sytuacji bez-
pośredniego ataku hejtera na dziecko, reakcja jest prawie natychmiasto-
wa. Ważne aby rodzice, wychowawcy, pedagodzy czy trenerzy pracowali 
z dziećmi i młodzieżą, ucząc ich, jak mogą się zachować, by nie odpowia-
dać emocjonalnie na zaczepki w sieci. Młodym Polakom musimy tłuma-
czyć, że hejter, pisząc obraźliwe komentarze, chce sprowokować swoją 
ofiarę, wciągnąć ją w grę. Aby wygrać z hejterem, należy nie reagować na 
jego zaczepki. Da on wtedy spokój ofierze i poszuka innej, mniej odpornej 
psychicznie ofiary.
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Grupy społeczne a hejt i mowa nienawiści

Przeprowadzenie badań w pięciu objętych programem miastach daje nam 
możliwość wyciągnięcia średniej oceny mniejszości i grup społecznych, 
wobec których młodzi ludzie najczęściej zauważają stosowanie przemo-
cy elektronicznej. Co piąty wychowanek TPD wskazał, że są to mężczyźni 
homoseksualni. Niechęć do środowisk LGBT, obecna w niektórych prze-
kazach medialnych, może mieć wpływ na zanotowane wyniki. Na drugim 
miejscu są Żydzi, a na trzecim imigranci i uchodźcy. Wyniki te mogą być 
skorelowane z informacjami publikowanymi także w ostatnim czasie w pra-
sie elektronicznej i tradycyjnej. Z badań przeprowadzonych w Polsce wyni-
ka jednak, że to właśnie w przestrzeni wirtualnej młodzi ludzie najczęściej 
spotykają się z mową nienawiści (95,6%).

Wyniki badań wskazują, że w ramach działań profilaktycznych konieczne 
jest ćwiczenie z dziećmi i młodzieżą rozróżniania hejtu od mowy nienawiści. 
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20%geje
14%Żydzi

13%imigranci lub uchodźcy
11%lesbijki
11%transseksualiści
11%Romowie

7%Ukraińcy
5%muzułmanie

3%feministki
5%brak odpowiedzi

Wykres F2. Jak sądzisz, do których grup społecznych najczęściej w Internecie używany jest 
hejt i mowa nienawiści? Podaj pierwsze miejsce.

Dlatego w niniejszej publikacji przygotowane zostały scenariusze zajęć dla 
wychowawczyń i wychowawców z tego zakresu. 

Niestety, wyniki polskich badań wskazują na bezwzględną zależność, 
z której wynika, że im większy jest kontakt z mową nienawiści w otocze-
niu, tym bardziej ludzie się z nią oswajają. Przestają tym samym postrze-
gać mowę nienawiści jako problem społeczny. To przekłada się na fakt, 
że dzieci i młodzież, stykające się z mową nienawiści, stają się bardziej 
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7 Raport z badania przemocy werbalnej wobec grup mniejszościowych: Mowa nienawiści, 
mowa pogardy, Mikołaj Wiśniewski, Karolina Hansen, Michał Bilewicz, Wiktor Soral, Alek-
sandra Świderska, Dominika Bulska, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa 2017.

Bycie sprawcą agresji rówieśniczej w sieci jest bardzo silnie powiązane 
z byciem sprawcą w kontekście przemocy „klasycznej”, tj. bez zastosowa-
nia nowych technologii. Młodzi ludzie, którzy często atakują rówieśników 
twarzą w twarz, zwykle robią to też w sieci. Dlatego ważne jest, aby pro-
gramy profilaktyczne realizowane w świetlicach i ogniskach Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci brały pod uwagę wszystkie przejawy przemocy, nie tyl-
ko cyfrowej i fizycznej, ale także werbalnej. Przemoc wszakże od słów się 
rozpoczyna.

Strategie reagowania na cyberprzemoc

Rzetelne projekty profilaktyczne powinny wykraczać poza proste zajęcia 
edukacyjne. Powinny koncentrować się na uczeniu umiejętności niere-
agowania na przemoc oraz radzenia sobie z nią w sytuacjach, kiedy ona 
wystąpi. Byliśmy ciekawi, jakie strategie stosują dzieci i młodzież z TPD, 
u kogo szukają wsparcia (wykres G1).  
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z mamą
39%z tatą

19%z babcią lub dziadkiem
22%z bratem lub siostrą

16%z moim chłopakiem / dziewczyną
39%z przyjacielem lub kolegą

z nauczycielem
z wychowawcą z ogniska TPD

18%

z psychologiem / pedagogiem
29%

z lekarzem lub pielęgniarką
z konsultantem telefonu zaufania

z inną zaufaną osobą dorosłą
nie chcę odpowiadać na to pytanie

te materiały nie budzą
niemiłych odczuć

22%
0%

5%
11%

4%
8%

Wykres G1. Pojawienie się przykrych komentarzy – hejtu i mowy nienawiści często powodu-
je niemiłe odczucia. Z kim byś o tym porozmawiał, gdyby Ciebie to dotyczyło?
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Zaskoczeniem nie było pierwsze miejsce. 62% wskazań na mamę jest 
naturalnym wyborem. Niestety, drugi rodzic, tata (32%) zajmuje dopie-
ro trzecią lokatę i jest wyprzedzany przez przyjaciela/przyjaciółkę (39%). 
Wydawałoby się, że tata może być wyżej sklasyfikowany, zwłaszcza, że 
często to ojcowie są odpowiedzialni w domach za kwestie techniczne. Bar-
dzo wysoko uplasowali się za to wychowawcy i wychowawczynie z pla-
cówek TPD (29%). Jedna trzecia wychowanków właśnie wśród dorosłych 
z TPD szukałaby pomocy, co oznacza, że w objętych badaniem placów-
kach jest bardzo dobra atmosfera wychowawcza. Natomiast do nauczycie-
la szkolnego po pomoc poszedłby niespełna co piąty młody z TPD (18%).

Wychowankowie ognisk i świetlic na powyższe pytanie mogli udzielić kilku 
odpowiedzi, dlatego niepokojący jest fakt, że zaledwie 5% młodych wska-
zało na telefon zaufania. Może to oznaczać, że młodzi ludzie nie mają 
zaufania do tej instytucji bądź nie znają specyfiki funkcjonowania telefo-
nów zaufania. Nie jest wykluczone, że nie posiadają podstawowej wiedzy, 
pod jaki numer zadzwonić i w jakich godzinach. Dlatego w dalszej części 
publikacji w scenariuszach dla wychowawczyń i wychowawców zapropo-
nowaliśmy scenariusz zajęć poruszający tematykę konsultacji problemów 
w telefonie zaufania.

Zdając sobie sprawę z tego, że czasem możemy nie wyczerpać wszyst-
kich kategorii osób, u których „Cyfrolatki” mogą szukać pomocy, dodali-
śmy wskazanie inna osoba dorosła, do której mam zaufanie. W tym zazna-
czeniu respondent musiał wpisać (samodzielnie za pomocą klawiatury), 
o jakiej osobie myśli. W wynikach otrzymaliśmy następujące wskazania: 
ciocia, policjant, kuzynka.
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Kreacja cyfrowa „Cyfrolatków”

Analizując aktywność „Cyfrolatków” w sieci, odnotowujemy, że 53% korzy-
sta z komunikatorów społecznościowych, a 42% z portali społecznościo-
wych, takich jak Facebook oraz Instagram.

Podjęliśmy próbę zrozumienia jakościowego wykonywanej aktywności. 
Dopytaliśmy o odczucia wychowanków TPD związane z kreowaniem swo-
jego wizerunku w sieci. Okazało się, że dość spora ich grupa (11%) dekla-
ruje, że w Internecie porusza kwestie, o których nie rozmawialiby podczas 
spotkania na żywo oraz że poruszają w sieci tematy, których w rozmowie 
twarzą w twarz by nie poruszyli (22%). Blisko jedna piąta (18%) wskazuje, 
że łatwiej jest im być sobą w sieci niż w realnym świecie. Jest to zagadnie-
nie do poruszenia na zajęciach z psychologiem. Może wskazywać na to, 
że dzieci i młodzież mają obniżoną samoocenę, przez co mogą stać się 
łatwymi celami manipulacji w cyberprzestrzeni.
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59% 22% 18%

zdecydowanie nie + raczej nie trudno powiedzieć zdecydowanie tak + raczej tak

Wykres G2. Łatwiej mi być sobą w Internecie niż wtedy, gdy spotykam się z ludźmi twarzą 
w twarz.

1. w Internecie rozmawiam o sprawach osobistych, których nie ujawniam, 
kiedy rozmawiam z ludźmi twarzą w twarz

2. w Internecie rozmawiam o innych rzeczach niż wtedy, gdy spotykam się 
z ludźmi twarzą w twarz

3. łatwiej mi być sobą w Internecie niż wtedy, gdy spotykam się z ludźmi
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81%10%
78%16%

32%46% 19%
11%72% 15%
9%70% 18%
8%73% 16%

5.
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7.

6%
6%
3%

Wykres H6. Gdy ktoś jest smutny lub zdenerwowany, ktoś z ogniska/świetlicy TPD stara się 
mu pomóc.

Atmosfera w ogniskach i świetlicach TPD

Znaczenie opisanych wcześniej ryzyk może być większe lub mniejsze 
w zależności od środowiska, w którym młode osoby funkcjonują. Dziecko 
o podobnej sytuacji rodzinnej czy podobnych cechach charakteru, trafiając 
do różnych środowisk, może z większym lub mniejszym prawdopodobień-
stwem stać się ofiarą przemocy rówieśniczej, zarówno w realnym świecie, 
jak i w przestrzeni cyfrowej. Czynnikiem ochronnym może stać się gru-
pa rówieśnicza, czyli dzieci i młodzież zrzeszona w danym ognisku bądź 
świetlicy. Prawidłowe relacje w placówce, przestrzeganie norm społecz-
nych, życzliwe nastawienie i zachowanie wychowawczyń i wychowawców 
oraz wolontariuszy mogą wyeliminować chęć zaistnienia w grupie poprzez 
używanie przemocy. Z przeprowadzonych badań wynika, że w dużej mie-
rze założenia te są realizowane w placówkach Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci. Poprosiliśmy naszych małoletnich respondentów, by podzielili się 
z nami swymi opiniami dotyczącymi funkcjonowania ognisk i świetlic TPD 
(wykres H6). Zdecydowana większość młodych (83%) wskazuje, że otrzy-
muje wsparcie w ognisku, kiedy są smutni bądź zdenerwowani. Równie 
wysoki odsetek (81%) odnotowujemy w odpowiedzi na pytanie, czy mają 
koleżankę bądź kolegę, na którego mogą liczyć. 
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1. gdy ktoś jest smutny lub zdenerwowany, ktoś z ogniska/świetlicy TPD 
stara się mu pomóc

2. każdy z Was ma w ognisku/świetlicy TPD kolegę/koleżankę, na których 
może liczyć

3. lubię kolegów i koleżanki z ogniska/świetlicy TPD
4. w ognisku/świetlicy TPD są osoby, z którymi inni nie chcą spędzać czasu
5. zdarza się, że ktoś z ogniska/świetlicy TPD jest wyśmiewany, bo ma 

mało pieniędzy
6. koleżanki/koledzy z TPD, którzy są „inni” (odróżniają się od reszty) są 

wyśmiewani
7. koleżanki i koledzy z ogniska/świetlicy TPD wyśmiewają tych, którzy 

mają słabe stopnie

Trzy czwarte „Cyfrolatków” lubi swoich kolegów i koleżanki, co z pewno-
ścią łączy się z życzliwą atmosferą niewyśmiewania się z gorszych ocen 
bądź statusu ekonomicznego.

Również bardzo wysoko jest oceniana praca wychowawczyń i wychowaw-
ców pracujących w placówkach TPD (wykres H9). Dzieci i młodzież zauwa-
żają, że dorośli starają się, by zajęcia były przyjemnością (87%), że są 
zaangażowani w sprawy każdego wychowanka (82%) i chętnie z nimi roz-
mawiają (81%). Otrzymują także pozytywne wsparcie przy odrabianiu lek-
cji (76%).

„Cyfrolatki” w świetlicach i ogniskach czują się bezpiecznie (85%) i dobrze 
(79%). Zajęcia prowadzone w placówkach TPD są ciekawe (75%) i młodzi 
lubią tam chodzić (78%). 

Warto byłoby w świetlicach i ogniskach TPD cyklicznie powtarzać zajęcia 
dotyczące zasad reagowania na przemoc, gdyż dzieci i młodzież nie są 
w pełni świadome, co powoduje, iż niektórzy z rówieśników są inaczej oce-
niani za takie samo zachowanie.

Dzieci i młodzież uczęszczająca do placówek TPD liczą na większą samo-
rządność, chcą w większym stopniu partycypować w planowaniu aktywno-
ści w swojej świetlicy bądź ognisku.
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Wykres H9. Pomyśl o swojej świetlicy/ognisku TPD...

1. wychowawcy starają się, żeby czas spędzony w świetlicy/ognisku TPD 
był przyjemnością

2. wychowawcy interesują się każdą osobą chodzącą do świetlicy/ogni-
ska TPD

3. wychowawcy zawsze znajdują czas, jeśli ktoś z Was chce z nimi poroz-
mawiać

4. wychowawcy naprawdę słuchają tego, co młodzi mają im do powiedze-
nia

5. wychowawcy jasno informują, jakie są konsekwencje łamania zasad 
w świetlicy/ognisku TPD

6. wychowawcy chwalą za postępy w nauce
7. z wychowawcami pracującymi w świetlicy/ognisku TPD można poroz-

mawiać na każdy temat
8. wychowawcy są sprawiedliwi
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Wykres H12. Czy zgadzasz się z tymi stwierdzeniami? 

1. w świetlicy / ognisku TPD czuję się bezpiecznie
2. czuję się dobrze w świetlicy / ognisku TPD
3. lubię chodzić do świetlicy / ogniska TPD
4. zajęcia w świetlicy / ognisku TPD są ciekawe
5. kary i nagrody w świetlicy / ognisku TPD są sprawiedliwe
6. w naszej świetlicy / ognisku TPD obowiązują jasne zasady, jak powinno 

się reagować w sytuacji przemocy fizycznej lub werbalnej
7. wszyscy wspólnie uczestniczą w planowaniu aktywności w świetlicy / 

ognisku TPD
8. zdarza się, że za takie samo zachowanie jeden z Was dostanie karę, 

a inny nie
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Wnioski i rekomendacje

Badanie pokazało, że większość dzieci i młodzieży uczęszczających do 
placówek Towarzystwa Przyjaciół Dzieci jest aktywna w świecie wirtual-
nym. Odbywa się to  głównie za pomocą telefonu komórkowego (smartfo-
na). Znacząca część „Cyfrolatków” od czasu do czasu doświadcza szeroko 
rozumianych agresywnych zachowań w Internecie. Zawarte w opracowa-
niu dane powinny stanowić wskazówkę dla kierownictwa świetlic i ognisk 
TPD, że potrzebne jest wdrożenie programów profilaktycznych, skierowa-
nych zarówno do podopiecznych, jak i do rodziców.

Rekomendacje do pracy z dziećmi:

 ○ Rekomendowane jest stworzenie w każdej świetlicy i ogni-
sku TPD bezpiecznej przestrzeni cyfrowej do korespondencji 
w ramach komunikatorów społecznościowych. Komunikatory 
powinny być utworzone w oparciu o zamkniętą grupę, a dodanie 
wychowanka do grupy powinno być poprzedzone zapoznaniem 
z zasadami, jakie panują tej w grupie (netykieta).

 ○ Wspólne wypracowanie z wychowankami zasad panujących 
w zamkniętej grupie w ramach komunikatora społecznościowe-
go. Korzystne jest utworzenie regulaminu z pominięciem sfor-
mułowań „nie wolno”, „nie można”. Poprośmy wychowanków, 
aby stworzyli pozytywne zasady: co jest dozwolone, co moż-
na „w grupie” pisać i co umieszczać. Łatwiej wtedy zapamiętają 
zasady i bardziej sumiennie będą ich przestrzegać.

 ○ Wdrażanie każdego nowego wychowanka do zasad. Dobrą 
praktyką będzie podpisanie własnoręcznie zasad panujących 
„w grupie” utworzonej w ramach wspólnie wybranego komuni-
katora społecznościowego. Konieczne jest sprawdzenie przez 
pracownika TPD, czy wychowanek zrozumiał przedstawione 
mu zasady obowiązujące wszystkich członków grupy. Łatwo to 
sprawdzić poprzez poproszenie, by własnymi słowami opisał np. 
pięć najważniejszych punktów zbioru zasad.

 ○ Zaproszenie do współpracy pedagogów i edukatorów medial-
nych, specjalistów IT, którzy zaprezentują dzieciom i młodzieży 
z TPD kreatywne sposoby wykorzystania potencjału urządzeń 
ekranowych oraz Internetu.
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 ○ Nawiązanie współpracy z organizacjami i specjalistami zaj-
mującymi się prawem autorskim, aby wyjaśnili wychowankom 
zasady kopiowania, przeklejania i pobierania danych z sieci bez 
naruszania praw autorskich, majątkowych oraz wizerunku osób 
trzecich.

 ○ Przeprowadzenie ćwiczeń, których celem będzie monitorowa-
nie czasu spędzanego w sieci (także za pomocą aplikacji) przez 
wychowanków, co pomoże w uświadomieniu im problemu nad-
używania Internetu.

 ○ Cykliczne szkolenia dla nowych podopiecznych (realizowane 
przez sprzymierzeńców środowiskowych – kolegów i koleżanki, 
biorących udział w projekcie „Cyfrolatki – profilaktyka cyberprze-
mocy, hejtu i mowy nienawiści w placówkach Towarzystwa Przy-
jaciół Dzieci”) z zakresu odróżniania hejtu od mowy nienawiści. 
Szkolenia powinny odbywać się przynajmniej dwa razy w roku, 
przed rozpoczęciem nowego semestru szkolnego.

 ○ Przygotowanie nowego sprzymierzeńca środowiskowego do 
roli trenera, jeśli istnieje zagrożenie, że wychowanek, będący 
obecnie liderem, przestanie uczęszczać do ogniska lub świetli-
cy TPD.

 ○ Zaadaptowanie do potrzeb placówek TPD programów profi-
laktycznych podnoszących samoocenę wychowanków.

 ○ Podjęcie współpracy z psychologiem lub pedagogiem, który 
cyklicznie będzie prowadził z dziećmi i młodzieżą zajęcia przed-
stawiające mechanizmy psychologiczne rządzące występowa-
niem przemocy (w tym elektronicznej), w oparciu o wyniki dia-
gnozy tj. odpowiedź na hejt, jeśli obrażona zostanie rodzina bądź 
przyjaciele wychowanka.

 ○ Zorganizowanie zajęć pokazujących socjologiczne i psy-
chologiczne podstawy używania mowy nienawiści wobec grup 
mniejszościowych.

 ○ Przeprowadzenie cyklu zajęć dotyczących sposobów radze-
nia sobie w momencie, kiedy wychowanek staje się ofiarą bądź 
jest świadkiem cyberprzemocy. Przykładowy scenariusz zajęć 
dotyczący poszukiwania pomocy wśród pracowników telefonów 
zaufania znajduje się w niniejszej publikacji.
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 ○ Przygotowanie plakatu bądź gazetki ściennej poruszających 
kwestię otrzymania wsparcia w kontakcie z konsultantem tele-
fonu zaufania. Ważne jest zwrócenie uwagi, by na plakatach był 
zaprezentowany numer telefonu wraz z godzinami, kiedy jest 
czynny.

 ○ Poruszanie tematu nieprawdziwych treści w sieci. Zarówno 
tych dotyczących wizerunku, jak i informacji, tzw. fake newsów.

 ○ Cykliczne powtarzanie zasad funkcjonujących w ognisku czy 
świetlicy TPD, dotyczących korzystania z urządzeń ekranowych 
(smartfonów, komputerów, tabletów, laptopów itd.).

 ○ Wypracowanie oraz wdrożenie w placówkach TPD (przy 
współpracy z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi) 
modelu wsparcia dzieci i młodzieży w zakresie nadużywania 
urządzeń ekranowych.

 ○ Przygotowanie zebrań dla wszystkich wychowanków uczęsz-
czających do świetlicy/ogniska w TPD, aby mieli oni możliwość 
wypowiedzenia się, jakie zajęcia wzbudziłyby ich zainteresowa-
nie. Pomysły oraz głosowanie mogą być zbierane za pomocą 
aplikacji na urządzenia ekranowe np. Mentimeter.

 ○ Dołączanie placówek TPD do akcji profilaktycznych, konkur-
sów (np. Dzień Bezpiecznego Internetu, Godzina kodowania) 
dotyczących bezpieczniejszego oraz kreatywnego korzystania 
z sieci przez wychowanków.

Rekomendacje do pracy z rodzicami:

 ○ Zwiększenie zaangażowania rodziców w działanie ognisk 
i świetlic TPD, m.in. poprzez poruszanie tematyki ochrony dzieci 
przed nadmiernym korzystaniem z urządzeń ekranowych.

 ○ Przygotowanie pomocy technicznej we wdrażaniu włącza-
nia kontroli rodzicielskiej na urządzeniach ekranowych, z któ-
rych korzystają dzieci. Zwłaszcza w momencie otrzymania przez 
dziecko pierwszego smartfona.

 ○ Pomoc pedagogiczna w kreowaniu i wdrażaniu zasad domo-
wych, dotyczących bezpiecznego korzystania z Internetu przez 
wszystkich domowników.
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 ○ Podnoszenie świadomości i wiedzy o higienicznym i bezpiecz-
nym używaniu urządzeń ekranowych do przeglądania zasobów 
internetowych.

 ○ Wskazanie miejsc pomocowych (poradni, telefonów zaufa-
nia), gdzie opiekunowie mogliby dostać wsparcie, kiedy ich dziec-
ko stanie sie ofiarą, świadkiem bądź sprawcą cyberprzemocy. 
Wskazane jest, aby w miejscu, gdzie rodzice czekają na odbiór 
dziecka, np. na tablicy informacyjnej wisiały numery telefonów do 
instytucji bądź organizacji pozarządowych, zajmujących sie pro-
filaktyką cyberprzemocy.
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Niezbędnik dobrego dorosłego, 
czyli krótko o hejcie i mowie nienawiści 

Współczesny świat funkcjonuje w dużej mierze w oparciu o Internet, który 
sam w sobie jest zjawiskiem dosyć nowym. Wystarczy uświadomić sobie, 
że globalna sieć internetowa jest obecna w naszym życiu dopiero od trzy-
dziestu lat (na świecie; w Polsce od niespełna ćwierćwiecza). 

Podczas gdy Internet, można powiedzieć, dopiero raczkuje, świat realny, 
stanowiący pewną opozycję do wirtualnego, zdołał przez wieki wykształcić 
zjawiska, które umożliwiają mu stabilne funkcjonowanie. Możemy śmiało 
uznać, że podstawami świata offline są prawa, wśród nich prawa człowie-
ka, w tym wolność, lecz także odpowiedzialność za słowa i czyny, przeciw-
działanie wykluczeniom, różnym formom dyskryminacji itp. Często w świe-
cie realnym naruszenie zasad funkcjonowania spotyka się z negatywną 
społeczną reakcją, lecz w odniesieniu do przejawów mowy nienawiści, hej-
tu, czy dyskryminacji w świecie wirtualnym, trudno znaleźć jednoznaczne 
korelacje. 

Z czego to wynika? Z trudności, jakie stanowi rozróżnienie samych pojęć, 
ale też z tego, co się za nimi kryje i jakie jest do nich nastawienie społe-
czeństwa. Starając się zrozumieć te zjawiska, można sobie wyobrazić tar-
czę strzelecką. Najszerszym pojęciem jest „hejt”, następnie „dyskrymina-
cja”, aż wreszcie, najgroźniejsza z nich, znajdująca się w samym centrum 
tarczy, „mowa nienawiści”. Każda mowa nienawiści będzie zarazem dys-
kryminacją i hejtem, każda dyskryminacja będzie hejtem, ale nie każdy hejt 
będzie nosił znamiona dyskryminacji czy mowy nienawiści (przynajmniej 
z perspektywy prawnej). 

Można spróbować zobaczyć wskazane zjawiska w tabeli, gdzie hejt jest 
najbardziej pojemnym pojęciem, a mowa nienawiści najwęższym [Tabe-
la 1]. Rozróżnienie pojęć jest o tyle istotne, że każdemu z tych zjawisk 
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przypisana jest inna forma ochrony gwarantowana przez państwo oso-
bie, która danego zjawiska doświadczyła. Inaczej organy ścigania będą 
postrzegały osobę hejtowaną, a inaczej tę, która doświadczyła mowy nie-
nawiści. 

Przyczyny / przesłanki

Rasa, 
pochodzenie etniczne, 
narodowość Mowa 

nienawiści

Dyskryminacja

Hejt

Religia, wyznanie, 
bezwyznaniowość

Płeć

Wiek

Orientacja seksualna

Niepełnosprawność

Wygląd

Status społeczny

Status materialny

Nawyki żywieniowe

Upodobania, pasje, hobby

Tabela 1.

To, co łączy te zjawiska, to kwestia związana z tym, iż niemal wszystkie 
te pojęcia podlegają subiektywnej ocenie. Niełatwo też jest wytłumaczyć 
pewne subtelności, jak choćby to, że, przykładowo, członkowie afroame-
rykańskiej czarnej społeczności zwracają się obecnie do siebie w bliskim 
kontakcie towarzyskim, używając zwrotu „Czarnuch” („Nigger”). Określe-
nie to w ustach osoby białej może zostać potraktowane jako mowa niena-
wiści ze względu na rasę, natomiast używane wewnątrz tej grupy przez jej 
członków, jest zwrotem nacechowanym pozytywnie, związanym z uzna-
niem i przyjacielskim stosunkiem między rozmówcami. Zawołanie „ty 
downie” w ustach młodzieży jest zwróceniem uwagi na nierozsądne zacho-
wania, podczas gdy może ono jednocześnie nosić znamiona dyskrymina-
cji ze względu na niepełnosprawność. Słowo „loszka”, którym określają 
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się wzajemnie młode dziewczęta, traktowane przez nie jako komplement, 
przez kobietę w średnim wieku zostanie potraktowane jako obraźliwe, hej-
tujące. Ten subiektywizm sprawia, że trudno sobie poradzić w niektórych 
sytuacjach związanych ze wskazanymi zjawiskami, a gdy dodamy do tego 
niską kulturę dyskusji, polaryzację dyskursu, brak tolerancji dla „innego”, 
czy głębokie uprzedzenia do wybranych grup, przeciwdziałanie mowie nie-
nawiści i hejtowi jawi się jako jeden z istotnych kierunków działań wycho-
wawczych. Tym bardziej, że zjawiska hejtu i mowy nienawiści w przestrze-
ni realnej mają inny wydźwięk niż te w przestrzeni wirtualnej. 

Przede wszystkim, młodzi ludzie niezwykle często zapominają, że Inter-
net jest taką samą przestrzenią publiczną jak ulica, czy stadion, klasa, czy 
ściana budynku. To, co w ich oczach nie uchodzi w przestrzeni offline, np. 
pisanie obraźliwych haseł na murach, malowanie swastyki, nie przeszka-
dza im zupełnie w tworzeniu grafik czy memów o podobnym wydźwięku 
w przestrzeni wirtualnej. Często, spotykając się z młodymi ludźmi, może-
my usłyszeć, że to, co zamieszczają na swoich profilach w mediach spo-
łecznościowych, jest objęte tajemnicą, należy wyłącznie do nich – błęd-
nie przypisują swoim publicznym profilom w serwisach społecznoścowych 
tajemnicę korespondencji. Dopiero uporanie się z tym zjawiskiem pozwala 
przejść do podjęcia działań związanych ze zrozumieniem i ewentualnym 
przeciwdziałaniem zjawiskom hejtu i mowy nienawiści w sieci.
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Mowa nienawiści

Z badań naukowych możemy dowiedzieć się, które z grup mniejszościo-
wych są najbardziej narażone na uprzedzenia. Badania pokazują, że 2,7% 
postów zamieszczonych w polskim Internecie zawiera mowę nienawiści 
(Raport Internetowa Kultura Obrażania, 2012). 

Z badań opublikowanych przez Fundację Batorego wynika, że są grupy 
wobec których istnieje duże przyzwolenie na mowę nienawiści w Polsce 
np. osoby LGBT, Żydzi, Romowie, czy muzułmanie (Mowa nienawiści – 
raport z badań sondażowych, 2014). Ten trend, niestety, został potwier-
dzony w badaniu z 2016, „Mowa nienawiści, mowa pogardy”. Z raportów 
wynika, że aż ponad połowa badanych miała kontakt z mową nienawiści. 
Polacy coraz częściej słyszą wypowiedzi antymuzułmańskie i antysemic-
kie w telewizji oraz sami przyzwalają na mowę nienawiści wobec osób 
nieheteronormatywnych. Takie wnioski płyną z najnowszych badań prze-
prowadzonych przez Centrum Badań nad Uprzedzeniami we współpracy 
z Fundacją Batorego. 

To, co zwraca szczególną uwagę, to fakt, że kontakt Polaków z mową nie-
nawiści dramatycznie wzrósł. Czterech na pięciu młodych Polaków ma sta-
ły kontakt z antymuzułmańską mową nienawiści. Bardzo często spotyka-
ją się też z wypowiedziami, które obrażają Żydów bądź osoby o orientacji 
innej niż heteroseksualna. Mowa nienawiści, z którą spotykają się i mło-
dzież, i dorośli, najczęściej skierowana jest do osób w kryzysie uchodź-
czym oraz gejów, najrzadziej zaś do Ukraińców. Badani deklarowali też 
częsty kontakt z nienawistnymi wypowiedziami skierowanymi przeciw 
wyznawcom Islamu, Romom i osobom czarnoskórym. Niemal cała popu-
lacja polskiej młodzieży (95,6%) spotyka się z mową nienawiści w Interne-
cie, 75% podczas rozmów i około 68% w miejscach publicznych. Dorośli 
natomiast na mowę nienawiści najczęściej natykają się w telewizji (77,9%), 
w trakcie rozmów ze znajomymi (64,7%) i w miejscach publicznych (57,4%). 

Z badań wynika, że w ostatnich latach spadła wrażliwość młodych ludzi na 
mowę nienawiści – mniejszy odsetek młodzieży uznaje wypowiedzi skiero-
wane przeciw mniejszościom za obraźliwe. Można przypuszczać, że wyni-
ka to ze zdecydowanie częstszego kontaktu młodzieży z mową nienawiści, 
którego konsekwencją jest zmniejszenie wrażliwości na jej występowanie. 
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Szczególnie wyraźne jest to, gdy dotyczy mowy nienawiści skierowa-
nej do muzułmanów i Żydów. To zjawisko o tyle trudne do przyjęcia, że 
mowa nienawiści sprawia, iż przemoc staje się społecznie akceptowalna. 
Im częściej słyszymy agresję słowną, tym mniej zwracamy na nią uwa-
gę i chętniej sami jej używamy. Kontakt z mową nienawiści jest szczegól-
nie niebezpieczny w wypadku młodzieży, ponieważ prowadzić może do 
swoistego zaniku norm społecznych. Młodzi ludzie, stykający się z mową 
nienawiści, stają się gotowi do naruszania również innych zasad współ-
życia społecznego, deklarują większą gotowość do stosowania przemocy 
w życiu codziennym i większe poparcie dla represji wobec „innego”. Bada-
nia pokazują jednoznacznie, że w Polsce narasta problem z mową niena-
wiści i pogardy. 

Zbadanie występowania zjawiska mowy nienawiści, jakkolwiek trudne, jest 
jednak możliwe. Nieco inaczej przedstawia się sytuacja z hejtem, który 
jest pojęciem niezwykle pojemnym. Samo słowo, traktowane jako neolo-
gizm, występujący w języku potocznym, opisuje sytuację dotyczącą Inter-
netu i jest rozumiane jako „obraźliwy lub pełen agresji komentarz zamiesz-
czony w sieci” lub „działanie w Internecie przejawiające złość, wrogość, 
nienawiść wobec kogoś”. 

Z rozmów z młodzieżą wiemy, że hejtować można również w przestrzeni 
realnej, nie tylko online. Dla nich hejt to jedna z form obrażenia, wyśmiania 
czy wreszcie sprawienia komuś przykrości. Podczas gdy o mowie niena-
wiści mówimy w odniesieniu do cech, na które zwykle nie mamy wpływu, 
jak rasa, narodowość, pochodzenie, czy wyznawana religia (ta ostatnia, 
choć może być wybrana przez osobę, to jednak wychowanie w określo-
nej religii czy wyznaniu powoduje, że konwersja jest zjawiskiem nieczę-
stym). W przypadku zaś hejtu mówimy o różnorodnych cechach, na które 
mamy wpływ, będzie to zatem sposób ubierania się, fryzura, makijaż, hob-
by czy preferencje muzyczne. Obrazić można z powodu dowolnej cechy, 
zwykle wyróżniającej jednostkę. Zarówno hejt, jak i mowa nienawiści nie 
ograniczają się do samych komentarzy, mogą uzewnętrzniać się w rysun-
kach, grafikach, zdjęciach, memach, filmikach. Wśród młodych osób, jed-
ną z aktywności postrzeganych jako hejt, było wstawianie ikony „kupy” pod 
postami w mediach społecznościowych (odwrotność „lajka”). Warto pamię-
tać o tym, jak niezwykle pojemnym terminem jest hejt.
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Przeciwdziałanie

Zważywszy na to, że coraz więcej młodych ludzi ma do czynienia z hej-
tem i mową nienawiści, warto rozmawiać z nimi o tych zjawiskach. Należy 
przedyskutować możliwe działania w sytuacji, gdy sami doświadczą hej-
tu czy mowy nienawiści, kiedy są jej świadkami, czy wreszcie – gdy sami 
zdecydują się zastosować tę formę przemocy. Pierwszoplanowe działanie 
ma profilaktyka, a zatem wytłumaczenie tych zjawisk i omawianie, do cze-
go mogą prowadzić, jakie są ich konsekwencje dla otaczających ich osób. 
Warto też spojrzeć na te kwestie z perspektywy społeczności lokalnej, kla-
sy, grupy rówieśniczej, do której należą, czy wreszcie z szerszej perspek-
tywy ogółu społeczeństwa. 

Poza profilaktyką warto dzieciom i młodzieży dać poczucie, że nie są bez-
radni w sytuacji mierzenia się ze wspomnianymi zjawiskami. Istotne jest, 
by  pokazać im, że w polskim prawie istnieją  określone przepisy, umożli-
wiające dochodzenie swoich praw [Tabela 2.] i ochronę jednostki przed ich 
naruszeniem. 

Ogromna odpowiedzialność spoczywa też na nas, dorosłych. To do nas 
kierują swe kroki młodzi, poszukując pomocy. Nie lekceważmy ich, mówiąc 
„to nic, zamknij ten komputer/telefon/tablet/laptop i zapomnij, jutro już nikt 
nie będzie o tym pamiętał”. Niestety, to nie jest prawda. Internet będzie 
pamiętał – jeśli chcemy usunąć jakiekolwiek treści z sieci, musimy w to 
włożyć sporo wysiłku, poszukać odpowiednich formularzy zgłoszenio-
wych, a następnie zdać się na administratora danego portalu, serwisu czy 
strony, który nie zawsze będzie miał podobny stosunek do zaistniałej sytu-
acji co my. 

Trzeba z młodzieżą omówić, jak należy postąpić, gdy sytuacja jest nieprzy-
jemna: gdzie mogą zgłosić swoje zastrzeżenia, do kogo udać się z prośbą 
o pomoc, jak zabezpieczyć dowody, które mogą się w danej sprawie poja-
wić. 

Młodzież powinna być świadoma tego, że każde forum ma swój regulamin 
i jego naruszenie sprawia, iż można wysłać zgłoszenie naruszenia zasad 
do moderatora forum. W konsekwencji agresor może zostać usunięty 
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z forum/grupy lub zawieszony na jakiś czas, np. za publikowanie treści 
obraźliwych. Warto pokazać podopiecznym, jak zrobić zrzuty ekranowe 
(printscreeny) na laptopie, komputerze i smartfonie. By wiedzieli, że zrzu-
ty ekranowe stanowią dowód w sprawie. Warto jest także pracować z mło-
dymi osobami nad nabywaniem umiejętności odpowiadania na prowoka-
cję. Zwykle brak reakcji powoduje u hejtera brak zainteresowania dalszym 
obrażaniem, a więc w tym wypadku najlepszą reakcją jest brak reakcji. 
Z drugiej strony, jeśli jesteśmy świadkami hejtu czy mowy nienawiści, nale-
ży reagować (nie zapominając o zasadach bezpieczeństwa). Uczmy mło-
dych ludzi reagować mądrze: zgłaszać akty mowy nienawiści, ale w taki 
sposób, by uniknąć bezpośredniego ryzyka. Nie chodzi o to, aby narażać 
siebie, lecz by napisać do źle potraktowanego kolegi, czy obrażonej kole-
żanki miłą wiadomość, by zaproponować wsparcie lub wspólnie zgłosić 
przejaw hejtu czy mowy nienawiści. Ucząc tego młodzież, mamy szansę 
uwrażliwić ich na wskazane zjawiska i nauczyć, jak sobie z nimi radzić. 

Hejt Mowa nienawiści

Ścigane na wniosek 
pokrzywdzonego Ścigane z urzędu

Artykuł Przesłanka Przesłanka Artykuł

Art. 212 Kodeksu 
Karnego  
– pomówienie

Art. 216 Kodeksu 
Karnego  
– zniewaga

Płeć 
Wiek 
Orientacja 
seksualna 
Niepełno- 
sprawność 
Wygląd 
Status 
społeczny 
Status 
materialny 
Hobby 
Nawyki 
żywieniowe 

Rasa 
Pochodzenie 
etniczne 
Narodowość 
Religia 
Wyznanie 
Bezwyznanio-
wość

Art. 256 Kodeksu 
Karnego

Art. 257 Kodeksu 
Karnego

Art. 23, 24 Kodek-
su 
Cywilnego 
– naruszenie dóbr 
osobistych

Art. 141 Kodeksu 
Wykroczeń 
– używanie 
wulgaryzmów

Tabela 2.
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Wielu rodziców podchodzi do urządzeń, za pomocą których młody czło-
wiek łączy się z Internetem, jako dodatek do życia codziennego – tak, 
jak kiedyś traktowało się zajęcia z modelarstwa, piłki nożnej czy tańca. 
Tymczasem, świat, który dla nas, dorosłych, jest światem wirtualnym, dla 
młodego pokolenia jest światem w pełni realnym, osadzonym co prawda 
w chmurze bajtów, lecz kompletnym. Internet stał się naturalną przestrze-
nią m.in. komunikacji, podobną do tej, jaką dziadkowie naszych „Cyfro-
latków” odnaleźli na łączach telekomunikacyjnych, tych przewodowych. 
Nasi rodzice słyszeli jednak wyłącznie głos, a dzisiejsze dzieci również 
widzą swych rozmówców, wchodzą też w relacje z innymi mieszkańca-
mi cyberprzestrzeni, czasem będącymi jednocześnie ich kolegami i kole-
żankami z klasy, a czasem znajdującymi się po drugiej stronie kuli ziem-
skiej.  Z dostępności innych, z zanikającego dystansu między nimi oraz 
wspomnianej kompletności świata wirtualnego, w jakim przebywają nasze 
dzieci, wynika nie tylko pewna demokratyzacja, otwarcie na „innego” i zro-
zumienie odmiennych kultur, kontekstów czy punktów widzenia. Prócz 
ogromu wiedzy, jaką oferuje Internet, prócz życzliwości i wspierającej jego 
roli, musimy być świadomi też jego ciemnych stron. Dlatego jako dorośli, 
rodzice, wychowawcy mamy obowiązek dołożyć wszelkich starań, by mło-
dzi ludzie czerpali z sieci to, co dobre, oraz potrafili ochronić się przed tym, 
co niesie ze sobą ryzyko negatywnego wpływu na psychikę, postawy, rela-
cje z otoczeniem.

My, urodzeni jeszcze w XX wieku, jesteśmy ostatnim pokoleniem, któ-
re przyszło na świat, gdy Internetu jeszcze nie było, zaś nasze dzieci są 
pierwszym pokoleniem, dla którego Internet jest czymś tak naturalnym, jak 
dla nas był np. prąd czy gaz.

Oznacza to, że nasze wcześniejsze doświadczenia związane z obsługą 
urządzeń elektronicznych, tj. radia, telewizji czy odtwarzaczy kaset video 

Rodzice dzieci internetowych

Bezpieczeństwo od smyka po zucha
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nie przystają do współczesnego świata cyfrowego. To powoduje m.in. trud-
ność w przekazywaniu zasad, wskazówek i sugestii naszym dzieciom, któ-
re są cyfrowymi tubylcami.

Właśnie dlatego, chcąc wychować człowieka przyszłości, który będzie 
rozumiał otaczający świat, sami musimy nabyć nowe kompetencje, by stać 
się przewodnikiem dla innych – i to od ich najmłodszych lat.
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Dobry cyfrowy początek

Wielu rodziców zastanawia się, kiedy następuje odpowiedni czas, aby 
dziecko mogło rozpocząć przygodę ze smartfonem, tabletem czy konso-
lą do gry. Wszystkie te urządzenia, nazywane powszechnie urządzenia-
mi ekranowymi, mogą nieść ze sobą zagrożenia w rozwoju biologicznym 
młodego człowieka. Według Amerykańskiej Akademii Pediatrii (Ameri-
can Academy of Pediatrics – AAP) dzieci poniżej 2 roku życia nie powinny 
mieć żadnego kontaktu z urządzeniami ekranowymi. Dzieci w tym wieku 
potrzebują codziennego kontaktu z dorosłym, by rozwinąć swoje umie-
jętności poznawcze, językowe, motoryczne i społeczno-emocjonalne. Ze 
względu na ich niedojrzałość, niemowlęta i małe dzieci nie powinny korzy-
stać z mediów cyfrowych. APP ostrzega przed nadmiernym korzystaniem 
z tych urządzeń, które może prowadzić w późniejszym wieku do kłopotów 
z nauką, trudności z koncentracją czy otyłości. Akademia wskazała mię-
dzy innymi, że prezentowanie w mediach elektronicznych reklam produk-
tów spożywczych dla dzieci oraz oglądanie treści na urządzeniach ekrano-
wych podczas jedzenia wpływa na wzrost wskaźnika masy ciała (BMI)1 ze 
względu na zmniejszenie uwagi na sygnał sytości.

Polskie badania z 2015 r.2 wykonane przez Fundację Dzieci Niczyje (dziś 
pod nazwą Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę) wskazują, że aż 19% polskich 
rodziców daje dziecku smartfon bądź tablet, by nakłonić dziecko do zje-
dzenia posiłku. Równie niepokojące są dane wskazujące, że 15% rodzi-
ców udostępnia dziecku urządzenie ekranowe, chcąc ułatwić zasypianie. 
Te zachowania mogą dowodzić, iż niektórzy z rodziców pozostają nie-
świadomi negatywnych skutków zdrowotnych, jakie wywołuje emitowa-
ne przez urządzenia ekranowe światło niebieskie, tłumiące powstawanie 
endogennej melatoniny. W chronobiologii przyjmuje się, że melatonina jest 
hormonem, który reguluje rytm dobowy. Oznacza to jedno: dziecko, które 
przed snem ogląda na tablecie lub smartfonie bajkę, może mieć problemy 
z zaśnięciem bądź jego sen będzie mniej efektywny.

1 Pediatrics November 2016, VOLUME 138 / ISSUE 5 From the American Aca-
demy of Pediatrics Policy Statement Media and Young Minds https://pedia-
trics.aappublications.org/content/138/5/e20162591, dostęp w dniu 03.06.2019. 
2 Nadwaga i otyłość w Polsce, Wojciech Stefan Zgliczyński, Infos Biuro Analiz Sejmowych, 
nr 4(227), 15 marca 2017.
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Wspominane już polskie badania unaoczniają nam także częste wśród 
rodziców (aż 69%) udostępnianie dzieciom urządzeń ekranowych w sytu-
acji, gdy muszą zająć się własnymi sprawami. 49% z nich stosuje zaś 
dawanie dziecku smartfona lub tabletu do zabawy jako nagrody. Może 
to powodować, iż dziecko spędza mniej czasu na aktywnych rozmowach 
z rodzicami lub rodzeństwem. To, w konsekwencji, może zaburzyć rozwój 
kompetencji językowych oraz  społeczno-emocjonalnych. Otrzymywanie 
urządzenia ekranowego jako nagrody może być też silnym predyktorem 
nawyków medialnych dzieci. Nawyki te mogą przełożyć się na zbyt długie 
korzystanie z tego rodzaju urządzeń. 

Kiedy dziecko nadmiernie przyzwyczaja się do korzystania z urządzeń 
ekranowych? Aby sprawdzić, czy nasze dziecko już ma problemy z nad-
miernym korzystaniem z takich urządzeń, warto odpowiedzieć sobie na 
poniższe pytania:

 ○ Czy moje dziecko reaguje rozdrażnieniem, agresją w wypad-
ku ograniczenia lub braku dostępu do urządzeń ekranowych?

 ○ Czy moje dziecko odmawia zjedzenia posiłku, kiedy przed 
oczyma nie ma urządzenia ekranowego?

 ○ Czy moje dziecko w sytuacji zabawy z innymi dziećmi woli 
podejść do mnie i poprosić o telefon czy tablet, zamiast bawić 
się z innymi?

 ○ Czy dla mojego dziecka największą nagrodą jest otrzymanie 
do zabawy smartfona czy tabletu?
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Warto zapamiętać, że dla dziecka po 2-3 roku życia korzystanie z urzą-
dzeń ekranowych powinno stanowić jedynie dodatek do atrakcyjnych form 
spędzania czasu. Aby to osiągnąć, od początku należy z dzieckiem ustalić 
zasady korzystania z urządzeń oraz dozwolony czas korzystania. 

Specjaliści3 twierdzą, że dla dziecka w wieku przedszkolnym maksymal-
ny czas dziennego korzystania z urządzeń ekranowych to 30 minut, przy 
jednorazowych sesjach nie dłuższych niż 15 min. Przestrzeganie tych 
zasad ułatwi włączenie stopera, najlepiej na tym urządzeniu, które dziecku 
dajemy do zabawy, i poinformowanie go, że sygnał upływu czasu kończy 
korzystanie z urządzenia. Umawiamy się, że wówczas dziecko urządzenie 
nam przyniesie lub odłoży w umówione miejsce. 

Wprowadzając tę zasadę, od początku łatwiej będzie stosować dalsze, te 
bardziej skomplikowane i przeznaczone dla starszych dzieci. Wraz z rosną-
cym wiekiem dziecka rodzice będą mogli wydłużać sesje. Nadal jednak 
– w wieku przedszkolnym – nie powinny one trwać dłużej niż 2h dziennie, 
przy jednorazowych sesjach nieprzekraczających 20 minut.

Długie korzystanie z urządzeń ekranowych, zwłaszcza u dzieci, może 
prowadzić do zaburzeń widzenia, głównie krótkowzroczności. Potwier-
dzają to zarówno badania naukowe, jak i opracowania prasowe4. Dłu-
gotrwałe wpatrywanie się w przedmioty położone blisko – wyświetlacze 
tabletów i smartfonów – powoduje napięcie akomodacyjne. Po kilku godzi-
nach patrzenia w urządzenie ekranowe oko dziecka nie może od razu się 
wyostrzyć, by skupić się na oddalonych przedmiotach. To zjawisko zostało 

Zasady zdrowego korzystania z urządzeń ekrano-
wych przez dzieci

3 Raport Korzystanie z urządzeń mobilnych przez małe dzieci w Polsce - wyniki badania 
ilościowego, Agnieszka Bąk, 2015 Fundacja Dzieci Niczyje, http://www.mamatatatablet.pl/
pliki/uploads/2015/11/Korzystanie_z_urzadzen_mobilnych_raport_final.pdf, dostęp w dniu 
03.06.2019 
4 Broszura Mama, tata, tablet. O tym, kiedy i jak udostępniać dzieciom tablet i smartfon, 
http://www.mamatatatablet.pl/pliki/uploads/2015/10/broszuraMTTnet.pdf, dostęp w dniu 
03.06.2019
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nazwane pseudokrótkowzrocznością. Po dłuższym odpoczynku od urzą-
dzenia ekranowego oko wraca do naturalnej akomodacji, czyli dostosowu-
je ostrość widzenia do odległości patrzenia. Jednak wielogodzinne i czę-
ste sesje przed smartfonem lub tabletem z czasem mogą doprowadzić do 
skurczu akomodacyjnego. Oko nie wraca już tak szybko do ostrości widze-
nia, a wtedy pojawiają się bóle głowy i z czasem krótkowzroczność. 

Ważne jest, aby opiekunowie monitorowali sprawność optyczną swoich 
dzieci, na przykład prosząc dziecko, by, stojąc wspólnie na przystanku, 
powiedziało, kiedy wyraźnie widzi numer tramwaju czy autobusu. To ćwi-
czenie należy powtarzać, aby sprawdzić, czy wzrok dziecka się nie pogor-
szył i czy nie należy objąć pociechy opieką okulistyczną.

Wśród dzieci i młodzieży nadużywających urządzeń ekranowych, zauwa-
ża się także mniejszą wrażliwość pola widzenia. To zjawisko można zaob-
serwować podczas zabaw i gier zespołowych, kiedy biegnący z boku prze-
ciwnik jest dostrzegany z pewnym opóźnieniem. Oko obserwuje w tym 
wypadku centrum pola widzenia, nie zwracając uwagi na peryferie.



83

Niebezpieczne treści

Kontrola czasu nie jest jednak wystarczająca. Bardzo ważne jest, aby 
dziecko nie spotkało się z niebezpiecznymi treściami, które mogą być 
zawarte w grze pobranej na telefon bądź tablet. Dlatego tak ważne jest, 
by rodzice, którzy pragną kontrolować, w jakie gry chce grać ich dziecko, 
znali oznaczenie PEGI (Ogólnoeuropejski System Klasyfikacji Gier). Jest 
to klasyfikacja wiekowa gier, która informuje, od jakiego wieku gra, mająca 
formę aplikacji na telefon czy tablet, jest odpowiednia dla dziecka. Klasyfi-
kacja wiekowa gier jest obecnie dostępna w 38 krajach europejskich oraz 
w sklepach internetowych Google Play (dla urządzeń z systemem opera-
cyjnym Android) i App Store (dla urządzeń z systemem operacyjnym iOS). 
PEGI ocenia, czy gra jest odpowiednia dla danego wieku, nie ocenia nato-
miast poziomu jej trudności. 

Dostępny jest podział na pięć grup wiekowych5:

PEGI 3 – Treść gier ze znakiem PEGI 3 uznaje się za odpowiednią dla 
wszystkich grup wiekowych. Gra nie powinna zawierać dźwięków ani obra-
zów, które mogą przestraszyć dziecko. Dopuszczalna jest pewna ilość 
przemocy (w komicznym lub dziecięcym kontekście). Nie powinny w niej 
występować wulgaryzmy.

PEGI 7 – W tej kategorii powinny znaleźć się gry, które zawierają dźwię-
ki lub sceny mogące przerazić młodsze dzieci. W grach ze znakiem PEGI 
7 dopuszczalne są bardzo łagodne formy przemocy (niedosłowne, odzna-
czające się niskim poziomem szczegółowości, nie ukazujące przemocy 
w sposób realistyczny).

PEGI 12 – Dla tej kategorii wiekowej przeznaczone są gry wideo pokazu-
jące przemoc wobec postaci fantastycznej nieco bardziej dosłownie i/lub 
przemoc wobec postaci o ludzkim wyglądzie. Pojawić się mogą odwołania 

5 Pan European Game Information, Ogólnoeuropejski System Klasyfikacji Gier,  
https://pegi.info/pl/node/59, dostęp w dniu 03.06.2019.
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do seksu lub pozy seksualne, jednak wulgaryzmy muszą mieć łagodny cha-
rakter. W grach oznaczonych jako PEGI 12 obecne mogą być również gry 
hazardowe, które w rzeczywistości są rozgrywane w kasynach lub punk-
tach gier (np. gry karciane, w które w rzeczywistości gra się na pieniądze).

PEGI 16 – Ten znak jest nadawany, jeżeli przemoc lub czynność seksualna 
wygląda tak, jak w rzeczywistości. Gry znajdujące się w kategorii PEGI 16 
mogą zawierać rażące wulgaryzmy, treści dot. gier losowych, palenia tyto-
niu, picia alkoholu lub zażywania narkotyków.

PEGI 18 – Za gry dla dorosłych uznaje się te z nich, które zawierają wyso-
ki poziom przemocy, m.in. zabijanie bez oczywistego motywu lub przemoc 
wobec bezbronnych postaci.  Do tej kategorii zalicza się również gry glory-
fikujące zażywanie narkotyków i dosłowne sceny seksualne.

Instalując grę dziecku na tablecie bądź smartfonie, rodzice winni informo-
wać je o posługiwaniu się tą klasyfikacją. Uprzednia informacja ograniczy 
niezadowolenie u dziecka, kiedy odmówimy gry z powodu nieodpowied-
nich treści. Rodzice indywidualnie mogą skorzystać z przeglądarki na stro-
nie https://pegi.info/pl – po wpisaniu nazwy gry otrzymamy informację – 
symbol, dla jakiego wieku użytkowników dedykowana jest dana gra. 

PEGI jest niezwykle pomocnym narzędziem dla rodziców, lecz nie jest 
w stanie zastąpić zdrowego rozsądku. Dlatego rekomendowane jest, aby 
przed przekazaniem dziecku urządzenia ekranowego z grą, samodzielnie 
w tę grę zagrać i ją sprawdzić. Dodatkowo wprowadzenie takiej zasady do 
naszego wychowania medialnego dziecka spowoduje, że będziemy mogli 
swobodnie z naszą pociechą rozmawiać o grze i o tym, co się w niej dzieje 
– wszakże i my w nią wówczas gramy.

Jeśli z powodu braku czasu trudno nam jest sprawdzić grę na stronie PEGI, 
sugerujemy wpisać nazwę gry w serwisie YouTube. Na pewno znajdzie-
my streaming gry (pokaz), którą jest zainteresowane nasze dziecko. W ten 
sposób po obejrzeniu kilku minut gry łatwo podejmiemy decyzję, czy nasze 
dziecko powinno w nią grać.
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Wirtualni znajomi

Grając na komórce, tablecie, konsoli połączonej bezpośrednio z siecią 
internetową, dziecko może nawiązać kontakty z innymi graczami. Jako 
dorośli musimy być wyczuleni na płynące z tego niebezpieczeństwa. Nale-
ży ostrzec dzieci przed podawaniem danych osobowych na forum publicz-
nym, zarówno w formie nicków, nazw kont i wszelkich innych. 

Sami także powinniśmy zadbać o anonimowość naszych dzieci. To rodzi-
ce bardzo często są osobami zakładającymi dziecku konto w danej grze, 
wymyślając wspólnie z dzieckiem jego nazwę, tzw. nick / IGN (in game 
name). Wskazane byłoby, aby w nazwie gracza nie padły dane, które 
pozwolą zidentyfikować dziecko przez osobę trzecią. Nick nie powinien 
zawierać połączonych ze sobą danych takich jak: imię, nazwisko, miejsce 
zamieszkania oraz wiek. 

Często w grach można zaobserwować osoby posługujące się takimi nic-
kami jak np. ewawrona_wawa_09 lub olekbak.krk.2012. W pierwszym 
przypadku dość łatwo stwierdzić, że prawdopodobnie mamy do czynienia 
z Ewą z Warszawy, mającą 9 lat bądź urodzoną w 2009 roku. W drugim 
wypadku mamy najprawdopodobniej do czynienia z chłopcem Aleksan-
drem Bąkiem, zamieszkałym w Krakowie, urodzonym w 2012 roku. Dlate-
go nauczmy dzieci, aby szyfrowały swoje dane personalne. Ewie z War-
szawy opiekunowie mogliby podpowiedzieć, że bezpieczniej jest korzystać 
ze skrótu lub akronimu np. ewro, ewwron itp. Natomiast Aleksander mógł-
by stworzyć nicki: olbak, albak itd. 

Nie dajmy się także namówić dzieciom na zamieszczenie ich zdjęć w pro-
filu na platformie gry. W ten sposób zadbamy, by nie otrzymywały niepo-
kojących wiadomości. Jeśli dziecko bardzo chce umieścić swój wizerunek 
w profilu, pomóżmy mu stworzyć postać wirtualną (awatar). Awatary są to 
niewielkie grafiki przedstawiające postać. Używane są nie tylko w grach, 
ale także na forach dyskusyjnych. Tworząc awatar, dowolnie możemy kon-
struować jego wygląd: kolor włosów, oczu, skóry. Jest wiele programów do 
tworzenia awatarów. Poprzez wyszukanie w sklepie Google Play lub App 
Store hasła avatar, zostaniemy przekierowani do programów, które na pod-
stawie naszego zdjęcia bądź całkowicie od początku pozwolą na stworze-
nie wirtualnej postaci. Tworzenie awatara to także bardzo twórcza zabawa 
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6 Wojciech Ronatowicz, Cyberpodwórko – profilaktyka ryzykownych zachowań seksualnych 
dzieci, młodzieży i młodych dorosłych w wirtualnym świecie, https://www.forumbezpiecz-
nego internetu.pl/#publikacje, dostęp w dniu 12.01.2019.

dla dzieci i możliwość pochwalenia się przed rodzicami wytworem swo-
jej wyobraźni i efektami pracy. To znów ułatwia nam, dorosłym, rozmowę 
z dziećmi o cyberświecie. Ponadto australijscy naukowcy6 ustalili, że profile 
społecznościowe dzieci, które nie zawierały oryginalnej fotografii, są mniej 
zagrożone otrzymaniem seksualnych propozycji. To kwestia ważna z per-
spektywy profilaktyki pedofilii oraz niebezpieczeństwa otrzymywania nie-
bezpiecznych treści, takich jak pornografia.
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Oprogramowanie kontroli rodzicielskiej

Krajowe badania7 przeprowadzone w 2019 r. przez Naukową i Akademicką 
Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy – wskazują na obni-
żanie wieku inicjacji internetowej, czyli samodzielnego korzystania z sie-
ci. Dzisiejsi uczniowie podstawówek i gimnazjów rozpoczęli samodzielne 
korzystanie z Internetu w wieku 6 lat i 10 miesięcy. W analogicznych bada-
niach, przeprowadzonych w 2016 r., średnia wieku wynosiła ok. 9 lat i 5 
miesięcy. Jest to znacząca zmiana, bo już wśród małych dzieci, które nie 
posiadają umiejętności czytania i pisania, występuje zjawisko wyszukiwa-
nia gier, zdjęć czy filmów. Nierzadkie są przypadki wyszukiwania głosowe-
go już przez najmłodszych. Poprzez naciśnięcie ikony mikrofonu w urzą-
dzeniu ekranowym dzieci szybko uczą się, że można mieć dostęp do treści, 
które są poza kontrolą rodziców. Wyłączenie usługi wyszukiwania głoso-
wego jest sposobem na najmłodszych.

W jakim wieku zatem dziecko powinno posiadać swój smartfon czy tablet 
z podłączeniem do Internetu? Odpowiedź nie jest ani prosta, ani jedno-
znaczna. Wiele zależy od dziecka, poziomu jego rozwoju, dojrzałości oraz 
zaufania… W literaturze możemy spotkać się z sugerowanym wiekiem 
określanym na 10 lat. Jednakże znam przynajmniej kilku 12-13-latków, któ-
rzy nie powinni mieć smartfona z nieograniczonym dostępem do Interne-
tu. Tak samo znam kilku 9-latków, którym spokojnie podarowałbym telefon 
z podłączeniem do sieci, bo ich kontakt z rodzicami jest tak dobry, że gdy-
by natrafili na niepokojące ich treści, z pewnością skonsultowaliby je ze 
swymi opiekunami. Niemniej, nawet w takiej sytuacji zalecałbym objęcie 
takich dzieci pomocą techniczną.

Rekomendowana jest holistyczna profilaktyka i ustawienie kontroli rodzi-
cielskiej na wielu płaszczyznach:

 ○ wybór odpowiedzialnego dostarczyciela Internetu (wybór 
operatora, który ma wdrożoną kontrolę rodzicielską bezpośred-
nio na karcie SIM, używanej w urządzeniach ekranowych). Karty 
SIM wyposażone w kontrolę rodzicielską mają dodatkowe funk-
cje, takie jak blokada treści dla dorosłych w Internecie, zamyka-
jąca dostęp m.in. do treści erotycznych i brutalnych oraz bloka-
da połączeń i SMS-ów z numerami specjalnymi o podwyższonej 
opłacie (tzw. SMS Premium);
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 ○ utworzenie dziecku profilu ograniczonego na urządzeniach 
ekranowych, z których korzysta. Profil umożliwia rodzicowi wybór 
aplikacji, z których dziecko może korzystać. Możliwe jest także 
ustawienie ograniczeń w korzystaniu z różnych funkcji urządze-
nia, np. aparatu. Jeśli dziecko będzie chciało coś dodać do tele-
fonu bądź tabletu, będzie musiało poprosić rodzica o hasło, a tym 
samym o zgodę na zainstalowanie nowej aplikacji bądź gry;

 ○ konfiguracja sklepu Google Play lub App Store poprzez włą-
czenie kontroli rodzicielskiej. Dzięki tej funkcji rodzice mogą 
ustawić odpowiedni dla dziecka próg wiekowy klasyfikacji gier 
i aplikacji PEGI. Ponadto, istnieje możliwość ograniczenia zaku-
pu muzyki zawierającej wulgaryzmy. Opiekunowie mogą także 
włączyć opcję uwierzytelniania zakupu aplikacji i gier w skle-
pie za każdym razem, gdy dziecko będzie chciało dokonać tzw. 
mikropłatności, będzie musiało przyjść do rodziców, by otrzymać 
hasło. To ograniczenie może uchronić całą rodzinę przed niepla-
nowanymi płatnościami;

 ○ włączenie filtru safe search (bezpieczne wyszukiwanie) 
w wyszukiwarkach internetowych, np. Google czy Bing, zain-
stalowanych na urządzeniu ekranowym dziecka. Włączenie tej 
funkcji ograniczy wyszukiwanie treści nieodpowiednich dla dzie-
ci. Jest to funkcja zabezpieczająca proces wyszukiwania treści. 
Jeśli dziecko zna dokładnie adres strony www, na który planuje 
wejść, ten rodzaj zabezpieczenia nie uchroni go przed dostępem;

 ○ włączenie trybu bezpiecznego bądź ograniczonego dostępu 
w serwisie YouTube, który blokuje filmy nieodpowiednie dla dzie-
ci oraz ukrywa komentarze innych użytkowników, które zamiesz-
czane są przez nich pod filmami.

Wszystkie wymienione metody stosowania kontroli rodzicielskiej są bez-
płatne i dostępne w większości nowych telefonów i smartfonów. W poszcze-
gólnych modelach urządzeń ekranowych interfejsy (wygląd menu) włącza-
nia poszczególnych usług mogą się subtelnie różnić. Wystarczy wówczas 
wpisać w wyszukiwarce internetowej model urządzenia ekranowego dziec-
ka oraz dodać sformułowanie „kontrola rodzicielska”. Otrzymamy listę fil-
mików-tutoriali, objaśniających, jak poprawnie aktywować poszczególne 
usługi. Przykładami dobrych filmików instruktażowych są: Kontrola rodzi-
cielska – Android, Kontrola rodzicielska – iOS,  Kontrola rodzicielska – 
Windows 10, udostępnione na kanale YouTube saferinternetpolska.
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Kontrola rodzicielska – Windows 10

https://youtube.com/watch?v=ibyiWSbvSxY

Linki do wymienionych filmów ukryte w kodach QR znajdują się poniżej:

Kontrola rodzicielska – Android

https://www.youtube.com/watch?v=K8--mztOu9s

https://www.youtube.com/watch?v=tj7XOimLugU

Kontrola rodzicielska – iOS

Musimy pamiętać, że żadne oprogramowanie, nawet najdroższe, nie 
zabezpieczy dziecka tak, jak rozmowa i przebywanie z nim na co dzień, 
również wtedy, gdy jest ono on-line. Towarzysząc dziecku w Internecie, 
rodzice mogą być na bieżąco z doświadczeniami dziecka na jego cyberpo-
dwórku, mogą poznać jego preferencje, zobaczyć efekty jego aktywności 
w sieci, docenić jego e-osiągnięcia. 
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Rozmowa o doświadczeniach on-line będzie pomocna przy wychwytywa-
niu niepokojących zdarzeń – kontaktu z niebezpiecznymi treściami bądź 
nieodpowiednich wirtualnych znajomości.

Portale społecznościowe, takie jak Instagram czy Facebook, są zazwyczaj 
bardzo popularne wśród dzieci i młodzieży –  dają one możliwość komuni-
kacji, dostępu do informacji, publikowania treści, rozrywki. Pamiętajmy jed-
nak, że są one przeznaczone dla dzieci od 13. roku życia. To zasadna gra-
nica z uwagi na zagrożenie szkodliwymi kontaktami, czy niebezpiecznymi 
treściami. Ważna jest dbałość o prywatność publikowanych treści, dlatego 
tak ważne jest odpowiednie skonfigurowanie ustawień prywatności w pro-
filu serwisu. Każdy opiekun winien zapytać i sprawdzić, czy dziecko potra-
fi i czy ustawiło swój profil jako prywatny a nie publiczny. Jeśli dziecko nie 
wie lub nie potrafi tego wykonać, należy wspólnie poszukać w Internecie 
sposobów na włączenie tego ustawienia.
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Nie od razu Kraków zbudowano, 
czyli jak wprowadzać domowe zasady 
korzystania z sieci?

Po pierwsze, zasad nie należy zaczynać się od „NIE”. Otaczające nas 
przykłady wskazują, że zakazy nie działają. Przekraczamy prędkość, jeź-
dzimy w niezapiętych pasach, nie segregujemy śmieci – podskórnie wal-
czymy z zakazami nawet wtedy, gdy są słuszne. Warto wspólnie z dziec-
kiem ustalić to, co może robić w sieci oraz jak może używać urządzeń 
ekranowych obsługujących Internet. Coraz więcej instytucji czy organiza-
cji pozarządowych podpowiada takie zasady. Warto w sieci odnaleźć przy-
kładowe zasady bezpiecznego korzystania z Internetu. Pamiętajmy, że te 
własne, rodzinne, wypracowane wspólnie ze wszystkimi domownikami, są 
najważniejsze. 

Oto kilka przykładowych zasad:

 ○ przed pójściem spać telefon zostawiam w pokoju lub przedpo-
koju. W sypialni korzystam z tradycyjnego budzika;

 ○ zabezpieczam swój sprzęt elektroniczny: zawsze tworzę 
hasło zabezpieczające dostęp do komputera, tabletu, smartfona;

 ○ dbam o wizerunek swój i moich bliskich: umieszczam w sieci 
zdjęcia tylko tych osób, które się na to zgodziły;

 ○ pobieram załączniki wyłącznie z bezpiecznych źródeł, tych 
zabezpieczonych zieloną kłódeczką, rozpoczynających się od 
https://;

 ○ korzystam z Internetu w celach rozrywkowych dopiero po 
odrobieniu lekcji;

 ○ dbam o prywatność swoją i moich bliskich: podaję wymyślony 
nick zamiast prawdziwego imienia i nazwiska;

 ○ kiedy ktoś obraża mnie w sieci, najpierw pokazuję to rodzi-
com i wspólnie podejmujemy decyzję, jakie działania podejmie-
my w tej sytuacji;

 ○ krytycznie podchodzę do informacji znalezionych w Internecie: 
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zawsze potwierdzenia szukam w dwóch niezależnych od siebie 
źródłach;

 ○ kończę korzystanie z urządzeń ekranowych co najmniej 30 
minut przed snem;

 ○ korzystam z Internetu (w zależności od wieku) maksymalnie 2 
godziny dziennie, ale jednorazowo maksymalnie godzinę;

 ○ tworzę bezpieczne i trudne hasła. Do każdego logowania 
mam różne hasła;

 ○ informuję o sytuacjach, które mnie zaniepokoiły, zasmuciły 
bądź przestraszyły w sieci;

 ○ w domu komunikuję się z domownikami bezpośrednio, nie za 
pośrednictwem komunikatorów;

 ○ dbam o swój komfort psychiczny – wyłączam powiadomienia 
push na portalach społecznościowych;

 ○ aktualizuję na bieżąco oprogramowanie antywirusowe na 
komputerze, tablecie i smartfonie;

 ○ regularnie tworzę kopie zapasowe na domowych urządze-
niach, przynajmniej raz na kwartał;

 ○ wyłączamy domowe Wi-Fi na noc.
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Prezenty gwiazdkowe i komunijne 
a bezpieczeństwo domu rodzinnego

Pomoc niewidzialnej ręki

Coraz częściej na półkach sklepowych i w witrynach internetowych może-
my znaleźć zabawki, które łączą się z naszym domowym Wi-Fi. Powszech-
nie takie urządzenia mają nazwę „Internet rzeczy” (Internet of Things, IoT).

Już w lipcu 2017 roku na stronie internetowej FBI umieszczono alert 
(I-071717(Revised)-PSA)8, który zachęcał konsumentów do rozważenia 
kwestii cyberbezpieczeństwa przed wprowadzeniem inteligentnych, inte-
raktywnych zabawek podłączonych do Internetu w domach lub zaufanych 
środowiskach. Inteligentne zabawki i urządzenia rozrywkowe dla dzie-
ci coraz częściej wykorzystują technologie, które uczą się i dostosowują 
swoje zachowania na podstawie interakcji użytkownika. Zabawki te zazwy-
czaj zawierają czujniki, mikrofony, kamery, elementy do przechowywania 
danych i inne funkcje multimedialne, w tym rozpoznawanie mowy i opcje 
GPS. Funkcje te mogą stanowić zagrożenie dla prywatności i bezpieczeń-
stwa dzieci ze względu na dużą liczbę danych osobowych, które mogą 
zostać nieświadomie ujawnione.

Mimo dobrych intencji, czasami nam, dorosłym, brakuje refleksu, umiejęt-
ności pedagogicznych bądź kompetencji cyfrowych. Każdy z nas popeł-
nia błędy. Jeśli nie potrafimy ze swoich błędów wyciągać wniosków, stać 
się one mogą zagrożeniem dla nas i całej rodziny. Jeśli nie jesteśmy pew-
ni, czy dobrze postąpiliśmy, warto zweryfikować te kwestie u specjalistów. 
Rodzice, którzy nie wiedzą, jak rozmawiać z dziećmi na temat bezpieczeń-
stwa w sieci lub ci, których dziecko miało kontakt ze szkodliwymi treścia-
mi i niebezpiecznymi wirtualnymi kontaktami, mogą skorzystać ze wspar-
cia fachowców, pedagogów, psychologów, prawników w tzw. telefonach 
zaufania. Prowadzą je zarówno instytucje państwowe, jak i organizacje 
pozarządowe:

8 FBI, CONSUMER NOTICE: INTERNET-CONNECTED TOYS COULD PRESENT 
PRIVACY AND CONTACT CONCERNS FOR CHILDREN, https://www.ic3.gov/
media/2017/170717.aspx,  dostęp w dniu 03.10.2019.
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 ○ 800 100 100  –  bezpłatna linia dla rodziców i opiekunów pro-
wadzona przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Czynna w godz. 
13.00-15.00. Istnieje także możliwość kontaktu za pomocą pocz-
ty elektronicznej: pomoc@800100100.pl;

 ○ (22) 583 66 00 – telefon do Biura Rzecznika Praw Dziecka. 
Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 08.15-16.15. Pod 
tym numerem rodzice mogą otrzymać, prócz wsparcia pedago-
giczno-psychologicznego, także wsparcie prawne;

 ○ 800 080 222 – całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci i mło-
dzieży, rodziców, opiekunów oraz nauczycieli. Prócz wsparcia 
pedagogów, dostępna jest także pomoc prawna. Fundacja Itaka, 
która administruje linią, oferuje również wsparcie drogą mailową 
lub przez czat (prawnik@liniadzieciom.pl lub pedagog@liniadzie-
ciom.pl).
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Scenariusz zajęć 
„Hejt i mowa nienawiści” 

Wyjaśnienie pojęć

Hejt

Mowa nienawiści

Scenariusz zajęć dla dzieci w wieku 10-14 lat

(1.1) neol. pot. obraźliwy lub pełen agresji komentarz zamiesz-
czony w Internecie 
(1.2) neol. pot. działanie w Internecie przejawiające złość, wro-
gość, nienawiść wobec kogoś 
 
Źródło: https://pl.w ktionary.org/wiki/hejt 

Mowa nienawiści (ang. hate speech) – negatywne emocjonalnie 
wypowiedzi, powstałe ze względu na domniemaną lub faktycz-
ną przynależność do grupy, tworzone na podstawie uprzedzeń. 
Narzędzie rozpowszechniania antyspołecznych uprzedzeń, ste-
reotypów i dyskryminacji ze względu na rozmaite cechy, takie 
jak: rasa (rasizm), pochodzenie etniczne (ksenofobia), narodo-
wość (szowinizm), płeć (seksizm), tożsamość płciowa (transfo-
bia), orientacja psychoseksualna (homofobia, heterofobia), wiek 
(ageizm, adultyzm), światopogląd religijny (antysemityzm, chry-
stianofobia, islamofobia).

Rada Europy definiuje ten termin jako „wszystkie formy ekspre-
sji, które rozpowszechniają, podżegają, wspierają lub usprawie-
dliwiają nienawiść rasową, religijną, ksenofobię, antysemityzm 
lub inne formy nienawiści wynikające z nietolerancji, łącznie 
z nietolerancją wyrażoną za pomocą agresywnego nacjonali-
zmu i etnocentryzmu, dyskryminacją i wrogością wobec przed-
stawicieli mniejszości, imigrantów i osób obcego pochodzenia”.
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Polskie prawo karne mówi o dwóch przesłankach mowy nienawiści:

 ○ religii, wyznaniu, bezwyznaniowości, 

 ○ rasie, pochodzeniu etnicznym i narodowości.
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Zajęcia

Cel zajęć:

Czas trwania zajęć:

Liczba osób:  

Grupa docelowa:

Miejsce: 

Potrzebne materiały:

 ◦ dostarczenie wiedzy o zjawiskach hejtu i mowy nienawiści,
 ◦ zwrócenie uwagi na różnice między tymi zjawiskami,
 ◦ przybliżenie metod radzenia sobie w sytuacji zetknięcia z hejtem 

i mową nienawiści.

45 minut (kolejne ćwiczenia można przeprowadzać osobno).

nie więcej niż 15 osób w grupie.

zajęcia przeznaczone są dla dzieci od 10 do 14 roku życia.

sala ogniska/świetlicy z zamykaną przestrzenią  – tak by wychowankowie 
czuli się swobodnie. Zajęcia co do zasady przewidziane są do pomiesz-
czeń wyposażonych w sprzęt multimedialny, ale część zadań można wyko-
nać także na świeżym powietrzu.

1. karteczki post-it (samoprzylepne),
2. flipcharty lub duże płachty papieru,
3. tablica suchościeralna lub flipchart, 
4. kartki A4 (ok. 10-15 lub więcej, w zależności od wielkości grupy),
5. różnokolorowe flamastry, długopisy,
6. rzutnik multimedialny bądź telewizor,
7. komputer wraz z głośnikami, 

podstawowe informacje: 
8. http://www.mowanienawisci.info/post/zakladki-przeciwdzialanie-mo-

wie-nienawisci-w-sieci-poprzez-edukacje-o-prawach-czlowieka
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9. http://www.siectolerancji.pl/modul-edukacyjny  
materiały pomocnicze: 

10. https://www.youtube.com/watch?v=RdJ-5XO8p5E (reklama Sprite)
11. https://www.facebook.com/popularnie/videos/2087162451513767/Uzp-

fSTEzNjg0Nzc4MDI6MTAyMTUxMzQ2MTU5ODMyODI/?fb_dtsg_ag=A-
dySwO33cS5CNoCBjPDW9Rt0x65Ge72GlGWGSgDFnssNKQ%3AAdzi-
BbWudTaZv9_Dm450dLtJjo7STZMotK-CyZbRN_6s_Q (Jak powstrzymać 
cyberprzemoc – Brooks Gibbs)

12. https://www.youtube.com/watch?v=sJnPZIaiEA0 (Facebook – Jak reagować 
HejtSTOP)

13. https://www.youtube.com/watch?v=3JbrFcWbCR0 (Dyżurnet – Jak reagować 
HejtSTOP)

14. https://www.youtube.com/watch?v=Wk7CEcslsAQ (Youtube – Jak reagować 
HejtSTOP).

Formy zajęć/metody pracy:

Realizacja zajęć

burza mózgów, praca w grupach, dyskusja, zabawa, miniwykład.

Krok 1 (ok. 10 min.) – burza mózgów

Wychowawca informuje młodzież, że będą rozmawiali o hejcie i mowie nie-
nawiści. Na początku zachęca wychowanków do dzielenia się skojarzenia-
mi dotyczącymi tych pojęć, z czym im się one kojarzą, w jaki sposób by je 
wytłumaczyli. Wychowawca zapisuje na tablicy skojarzenia, zachęcając 
podopiecznych do dzielenia się refleksjami. Warto podkreślić, że nie ma 
złych skojarzeń.

Przykładowe skojarzenia: obrażanie, wulgaryzmy, poniżanie, przykrość, 
rasizm, politycy, żydzi, geje, Cyganie, LGBT,  terroryści, „ciapaci”, muzuł-
manie, dyskryminacja, uprzedzenie, stereotyp, „katole”, status społeczny 
i materialny, pochodzenie itp.

W wypadku, gdy wychowankowie deklarują, że nie wiedzą, jak określić hejt 
i mowę nienawiści oraz mają niewiele skojarzeń dotyczących tych okre-
śleń, wychowawca może zadawać dodatkowe pytania: 

 ◦ jakie są powody hejtu?
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Krok 2 (ok. 10 min.) – miniwykład

Wychowawca, posługując się tablicą skojarzeń, tłumaczy różnice między 
hejtem i mową nienawiści, opisuje te zjawiska. Ułatwieniem mogą być info-
grafiki znajdujące się pod linkiem: https://uprzedzuprzedzenia.org/czym-
-mowa-nienawisci/. 

Jednocześnie wychowawca może posłużyć się poniższą tabelą, aby uła-
twić zapamiętanie różnic między tymi pojęciami. Ważne jest zwrócenie 
uwagi uczestników na to, że zarówno hejt, jak i mowa nienawiści nie są 
bezkarne, i że można im przeciwdziałać.

Hejt Mowa nienawiści

Przesłanki

Wiek Religia

Płeć Wyznanie

Orientacja seksualna Bezwyznaniowość

Niepełnosprawność Rasa

Status materialny Pochodzenie etniczne

Status społeczny Narodowość

Choroby

Upodobania żywieniowe

 ◦ co może stanowić powód do obrażania kogoś?
 ◦ czy jest jakaś grupa, którą częściej obrażamy?
 ◦ jakie formy mogą przybrać hejt i mowa nienawiści? 

Na koniec dwoma różnymi kolorami podkreślamy słowa odnoszące się do 
hejtu (jeden kolor) i te, które odnoszą się do mowy nienawiści (drugi kolor).
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Krok 3 (15 min.) – praca w grupach

Wychowawca dzieli młodzież na grupy. Prosi, by stworzyli plakat na flip-
charcie lub innej płachcie papieru. Zadaniem grupy jest narysowanie drze-
wa, którego korzenie będą stanowiły „przyczyny hejtu i mowy nienawiści”. 
Pień ma wskazywać na „formy, jakie mogą przybierać hejt i mowa nienawi-
ści”, korona zaś ma obrazować „skutki tych zjawisk”. 

Praca w grupach nie powinna trwać zbyt długo, a rysunki mogą być sche-
matyczne. Następnie na forum poszczególne grupy przedstawiają swoje 
rysunki i omawiają swoje spostrzeżenia. Wychowawca moderuje dyskusję.

 Warto dopytać młodzież o następujące kwestie: 

 ◦ jaki jest ciężar przyczyn, a jaki skutków hejtu i mowy nienawiści?
 ◦ czy poza formami, które wypisali, hejt i mowa nienawiści mogą przy-

brać jeszcze inny kształt?
 ◦ jakie emocje wywołują „skutki”, a jakie „przyczyny” w uczestnikach 

zajęć?
 
To ćwiczenie pozwala spojrzeć szerzej na hejt i mowę nienawiści. Naj-
częściej przyczyny hejtu będą błahe: chęć przypodobania się, złość, zły 
nastrój, za to w skutkach niemal w 100 % przypadków występuje triada: 
depresja – samookaleczenie – samobójstwo. Warto omówić z wychowan-
kami nieadekwatność reakcji w stosunku do przyczyn, które najczęściej 
kryją się za hejtem i mową nienawiści.

Krok 4 (10 min.) – podsumowanie

Wychowawca, nawiązując do wcześniejszego ćwiczenia, prosi wychowan-
ków o zastanowienie, czy są jakieś formy przeciwdziałania mowie niena-
wiści i hejtowi, które mogliby wdrożyć? Czy wiedzą, co mogą zrobić, jeśli 
sami doświadczą hejtu. 

Wychowawca pokazuje film mówiący o tym, jakie są mechanizmy działania 
hejterów i jak można im przeciwdziałać własnym zachowaniem:
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Po filmie wychowawca prosi uczestników o streszczenie tego, co zobaczy-
li. W ten sposób wychowankowie lepiej zrozumieją sens przekazywanych 
przez edukatora technik obrony przed hejtem.

Na koniec zajęć wychowawca podsumowuje zajęcia,  wskazując, jak istot-
nym tematem są hejt i mowa nienawiści. Dodaje, że mogą one dotknąć 
każdego. Pokazuje, że warto wzajemnie sobie pomagać i reagować na 
sytuacje związane z tymi zjawiskami.

Jak powstrzymać nękanie?

https://www.facebook.com/popularnie/videos/2087162451513767/UzpfSTEzNj-
g0Nzc4MDI6MTAyMTUxMzQ2MTU5ODMyODI/?fb_dtsg_ag=AdySwO33cS5C-
NoCBjPDW9Rt0x65Ge72GlGWGSgDFnssNKQ%3A AdziBbWudTaZv9_
Dm450dLtJjo7STZMotK-CyZbRN_6s_Q)

Ponieważ film jest materiałem anglojęzycznym z napisami, wychowaw-
ca może podjąć decyzję o indywidualnym obejrzeniu filmu tak, aby każdy 
wychowanek miał wystarczająco dużo czasu na przeczytanie dialogów. 
W tym celu wychowawca prosi o zeskanowanie kodu QR:
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Scenariusz zajęć 
„Hejt i mowa nienawiści” 

Wyjaśnienie pojęć

Hejt

Mowa nienawiści

Scenariusz zajęć dla młodzieży w wieku 15-18 lat

(1.1) neol. pot. obraźliwy lub pełen agresji komentarz zamiesz-
czony w Internecie 
(1.2) neol. pot. działanie w Internecie przejawiające złość, wro-
gość, nienawiść wobec kogoś 
 
Źródło: https://pl.w ktionary.org/wiki/hejt 

Mowa nienawiści (ang. hate speech) – negatywne emocjonalnie 
wypowiedzi, powstałe ze względu na domniemaną lub faktycz-
ną przynależność do grupy, tworzone na podstawie uprzedzeń. 
Narzędzie rozpowszechniania antyspołecznych uprzedzeń, ste-
reotypów i dyskryminacji ze względu na rozmaite cechy, takie 
jak: rasa (rasizm), pochodzenie etniczne (ksenofobia), narodo-
wość (szowinizm), płeć (seksizm), tożsamość płciowa (transfo-
bia), orientacja psychoseksualna (homofobia, heterofobia), wiek 
(ageizm, adultyzm), światopogląd religijny (antysemityzm, chry-
stianofobia, islamofobia).

Rada Europy definiuje ten termin jako „wszystkie formy ekspre-
sji, które rozpowszechniają, podżegają, wspierają lub usprawie-
dliwiają nienawiść rasową, religijną, ksenofobię, antysemityzm 
lub inne formy nienawiści wynikające z nietolerancji, łącznie 
z nietolerancją wyrażoną za pomocą agresywnego nacjonali-
zmu i etnocentryzmu, dyskryminacją i wrogością wobec przed-
stawicieli mniejszości, imigrantów i osób obcego pochodzenia”.
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Polskie prawo karne mówi o dwóch przesłankach mowy nienawiści:

 ○ religii, wyznaniu, bezwyznaniowości, 

 ○ rasie, pochodzeniu etnicznym i narodowości.
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Zajęcia

Cel zajęć:

Czas trwania zajęć:

Liczba osób:  

Grupa docelowa:

Miejsce: 

Potrzebne materiały:

 ◦ dostarczenie wiedzy o zjawiskach hejtu i mowy nienawiści,
 ◦ zwrócenie uwagi na różnice między tymi zjawiskami,
 ◦ przybliżenie metod radzenia sobie w sytuacji zetknięcia z hejtem 

i mową nienawiści.

90 minut (kolejne ćwiczenia można przeprowadzać osobno).

nie więcej niż 15 osób w grupie.

zajęcia przeznaczone są dla młodzieży od 15 do 18 roku życia.

sala ogniska/świetlicy z zamknięciem  – tak by wychowankowie czuli się 
swobodnie. Zajęcia są przewidziane do pomieszczeń wyposażonych 
w sprzęt multimedialny, ale część zadań można wykonać także na świe-
żym powietrzu. 

1. karteczki post-it (samoprzylepne)
2. flipcharty lub duże płachty papieru albo tablica suchościeralna, 
3. kartki A4 (ok. 10-15 lub więcej, w zależności od wielkości grupy),
4. różnokolorowe flamastry, długopisy,
5. rzutnik multimedialny bądź telewizor,
6. komputer wraz z głośnikami, 

podstawowe informacje: 
7. http://www.mowanienawisci.info/post/zakladki-przeciwdzialanie-mo-

wie-nienawisci-w-sieci-poprzez-edukacje-o-prawach-czlowieka
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8. http://www.siectolerancji.pl/modul-edukacyjny 
materiały pomocnicze: 

9. https://www.youtube.com/watch?v=RdJ-5XO8p5E (reklama Sprite)
10. https://www.facebook.com/popularnie/videos/2087162451513767/Uzp-

fSTEzNjg0Nzc4MDI6MTAyMTUxMzQ2MTU5ODMyODI/?fb_dtsg_
ag=AdySwO33cS5CNoCBjPDW9Rt0x65Ge72GlGWGSgDFnssN-
KQ%3AAdziBbWudTaZv9_Dm450dLtJjo7STZMotK-CyZbRN_6s_Q 
(Jak powstrzymać cyberprzemoc – Brooks Gibbs)

11. https://www.youtube.com/watch?v=sJnPZIaiEA0 
(Facebook – Jak reagować HejtSTOP)

12. https://www.youtube.com/watch?v=3JbrFcWbCR0 
(Dyżurnet – Jak reagować HejtSTOP)

13. https://www.youtube.com/watch?v=Wk7CEcslsAQ 
(Youtube – Jak reagować HejtSTOP).

Formy zajęć/metody pracy:

Realizacja zajęć

burza mózgów, praca w grupach, dyskusja, zabawa, miniwykład.

Krok 1 (ok. 10 min.) – burza mózgów

Wychowawca informuje młodzież, że będą rozmawiali o hejcie i mowie nie-
nawiści. Na początku zachęca wychowanków do dzielenia się skojarzenia-
mi dotyczącymi tych pojęć, z czym im się one kojarzą, w jaki sposób by je 
wytłumaczyli. Wychowawca zapisuje na tablicy skojarzenia, zachęcając 
podopiecznych do dzielenia się refleksjami. Warto podkreślić, że nie ma 
złych skojarzeń.

Przykładowe skojarzenia: obrażanie, wulgaryzmy, poniżanie, przykrość, 
rasizm, politycy, Żydzi, geje, Cyganie, LGBT,  terroryści, „ciapaci”, muzuł-
manie, dyskryminacja, uprzedzenie, stereotyp, „katole”, status społeczny 
i materialny, pochodzenie itp.

W wypadku, gdy wychowankowie deklarują, że nie wiedzą, jak określić hejt 
i mowę nienawiści oraz mają niewiele skojarzeń dotyczących tych okre-
śleń, wychowawca może zadawać dodatkowe pytania: 
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 ◦ jakie są powody hejtu?
 ◦ co może stanowić powód do obrażania kogoś?
 ◦ czy jest jakaś grupa, którą częściej obrażamy?
 ◦ jakie formy mogą przybrać hejt i mowa nienawiści?  

Na koniec dwoma różnymi kolorami podkreślamy słowa odnoszące się do 
hejtu (jeden kolor) i te, które odnoszą się do mowy nienawiści (drugi kolor).

Krok 1A (ok. 10 min.) – burza mózgów z alternatywnym rozpoczęciem

Alternatywnie można zacząć zajęcia od pokazania reklamy: https://www.
youtube.com/watch?v=RdJ-5XO8p5E jako katalizatora pracy. 

Jeśli w ognisku/świetlicy brakuje rzutnika bądź podłączenia do Internetu, 
wychowankowie mogą indywidualnie obejrzeć reklamę na swoich telefo-
nach komórkowych. W tym celu zostaną poproszeni o zeskanowanie kodu 
QR:

Krok 2 (ok. 10 min.)

Wychowawca dzieli młodzież na dwie grupy, rozdaje kartki A4 i prosi 
o opracowanie definicji hejtu i mowy nienawiści. Młodzież może patrzeć 
na tablicę i posługiwać się słowami, które się na niej pojawiły. Na zakoń-
czenie każda grupa czyta swoją definicję. Jeśli jakieś słowa są trudne lub 
niezrozumiałe, wychowawca tłumaczy ich znaczenie razem z młodzieżą.

Kampania społeczna „Trwa sezon hejterów. Żyj Rześko.”

Krok 3 (ok. 20 min.) – miniwykład

Wychowawca, posługując się tablicą skojarzeń i definicjami, prowadzi 
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Hejt Mowa nienawiści

Ścigane na wniosek 
pokrzywdzonego Ścigane z urzędu

Artykuł Przesłanka Przesłanka Artykuł

Art. 212 Kodeksu 
Karnego  
– pomówienie

Art. 216 Kodeksu 
Karnego  
– zniewaga

Płeć 
Wiek 
Orientacja 
seksualna 
Niepełno- 
sprawność 
Wygląd 
Status 
społeczny 
Status 
materialny 
Hobby 
Nawyki 
żywieniowe 

Rasa 
Pochodzenie 
etniczne 
Narodowość 
Religia 
Wyznanie 
Bezwyznanio-
wość

Art. 256 Kodeksu 
Karnego

Art. 257 Kodeksu 
Karnego

Art. 23, 24 Kodek-
su 
Cywilnego 
– naruszenie dóbr 
osobistych

Art. 141 Kodeksu 
Wykroczeń 
– używanie 
wulgaryzmów

Tabela 2.

miniwykład. Opisuje zjawiska hejtu i mowy nienawiści. Ułatwieniem mogą 
być infografiki znajdujące się pod linkiem: https://uprzedzuprzedzenia.org/
czym-mowa-nienawisci/

Jednocześnie wychowawca może posłużyć się poniższą tabelą, by ułatwić 
zapamiętanie różnic między tymi pojęciami. Ważne jest zwrócenie uwagi 
uczestników, że zarówno hejt, jak i mowa nienawiści nie są bezkarne i że 
można im przeciwdziałać. W przypadku mowy nienawiści treści o takim 
charakterze są ścigane z urzędu, natomiast hejt jest ścigany na wniosek 
osoby pokrzywdzonej.
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Krok 4 (10 min.) – praca w grupach

Wychowawca dzieli młodzież na grupy. Prosi, by zastanowili się, jakie 
w naszym języku obecne są słowa, powiedzenia, teksty piosenek, itp. opi-
sujące lub odnoszące się do różnych grup. Np. rudzi są fałszywi, oszwa-
bić, wycyganić, blondynki są głupie, moherowe berety, żydzić, biegać jak 
Żyd po pustym sklepie, baby są beznadziejnymi kierowcami itp. 

Praca w grupach nie powinna trwać zbyt długo. Następnie grupy zgłasza-
ją swoje propozycje, a wychowawca je zapisuje. Kiedy stworzą katalog, 
zastanawiają się razem nad prawdziwością danych stwierdzeń, mogą zro-
bić również ranking, które stwierdzenia są „prawdziwe”, a które nie. To ćwi-
czenie jest swoistym wstępem do kolejnego ćwiczenia. Jeśli w jakiejś gru-
pie pojawi się niezwykle dużo stereotypów, wychowawca może wybrać film 
dotyczący właśnie tej grupy do pokazania młodzieży.

 ◦ Matan – Żydzi  
https://www.youtube.com/watch?v=kZvDp06aXMg 
  

 ◦ Sonia – Romowie  
https://www.youtube.com/watch?v=SZzC5_l9eC0  
 

 ◦ Dunia – Afrykanie  
https://www.youtube.com/watch?v=DNdXUwighbA 
  

 ◦ Hubert – homoseksualiści  
https://www.youtube.com/watch?v=jehK7xAC2jU 
  

 ◦ Islam – muzułmanie  
https://www.youtube.com/watch?v=fIsOCo6xuWI   

 ◦ Yulia – Ukraińcy  
https://www.youtube.com/watch?v=jZtBJlpeN-U 

Krok 5 (20 min.) – film + dyskusja

Wychowawca proponuje wyświetlenie filmu dotyczącego jednej z grup, 
która doświadcza mowy nienawiści (poniżej znajdują się filmy opisujące 
życie osób z danej grupy, każdy z nich trwa ok. 10 min.):
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Krok 6 (20 min.) – praca w grupach i omówienie na forum

Wychowawca prosi podopiecznych o zastanowienie się nad tym, czy są 
jakieś formy przeciwdziałania mowie nienawiści i hejtowi, które mogliby 
wdrożyć? Czy wiedzą, co mogą zrobić, jeśli sami doświadczą hejtu, a co 
mogą zrobić, jeśli są świadkami hejtowania innych osób. Wychowawca 
dzieli młodzież na pary (lub małe grupy) rozdaje im karteczki post-it i prosi, 
by zanotowali na nich swoje propozycje. Następnie karteczki są przykleja-
ne do flipchartu lub tablicy. Po przyklejeniu wszystkich karteczek wycho-
wawca czyta kolejne propozycje i je omawia. 

Krok 7 – podsumowanie

Wychowawca podsumowuje zajęcia, wskazując, jak istotnym tematem są 
hejt i mowa nienawiści. Zaznacza, że może dotknąć każdego. Pokazuje, że 
warto wzajemnie sobie pomagać i reagować na sytuacje związane z tymi 
zjawiskami. 

Najistotniejsze informacje, które warto podsumować dla młodzieży, to:

Jeśli jesteś osobą, która doświadcza hejtu, zabezpiecz dowody:

Wychowawca może także podzielić grupę tak, aby każda mogła wybrać 
film, który szczególnie ją interesuje. W tym celu wychowawca powinien 
mieć wydrukowane kody QR z linkami do poszczególnych filmów i rozwie-
sić je w sali (zestaw kodów QR znajduje się na końcu scenariusza).

Po wyświetleniu filmu wychowawca rozpoczyna dyskusję o filmie i o tym, 
co uczestnicy zobaczyli. Może wspomóc się pytaniami:

 ◦ czy ten film przybliżył sytuację osób z danej grupy? W jaki sposób?
 ◦ jak sądzicie, na jakie bariery w codziennym życiu mogą trafić te osoby?
 ◦ co pomaga tej grupie żyć w Polsce?
 ◦ gdybyście mogli się spotkać z bohaterem lub bohaterką filmu, jakie 

pytania chcielibyście jemu/jej zadać?
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 ◦ zrób dokumentację potwierdzającą hejtowanie: printscreeny (telefon, 
komputer), nie reaguj: nie odpisuj, nie wdawaj się w dyskusję. 

Można wyświetlić filmik: Jak powstrzymać cyberprzemoc – Brooks Gibbs 
https://www.facebook.com/popularnie/videos/2087162451513767/Uzp-
fSTEzNjg0Nzc4MDI6MTAyMTUxMzQ2MTU5ODMyODI/?fb_dtsg_ag=A-
dySwO33cS5CNoCBjPDW9Rt0x65Ge72GlGWGSgDFnssNKQ%3AAdzi-
BbWudTaZv9_Dm450dLtJjo7STZMotK-CyZbRN_6s_Q

 
Ponieważ film jest anglojęzyczny z napisami, wychowawca może podjąć 
decyzję o indywidualnym obejrzeniu filmu, aby każdy wychowanek miał 
wystarczająco dużo czasu na przeczytanie dialogów. W tym celu wycho-
wawca prosi o zeskanowanie kodu QR:

 ◦ powiedz o sytuacji zaufanej osobie: rodzicowi, opiekunowi, wychowaw-
cy, nauczycielowi, przyjacielowi lub konsultantowi telefonu zaufania.

Jeśli jesteś świadkiem, zareaguj: 

 ◦ udziel wsparcia osobie, która doświadczyła hejtu – pociesz, daj sygnał, 
że nie jest sama, wspólnie zastanówcie się, czy zgłosić sprawę rodzi-
com, opiekunom, wychowawcom, nauczycielowi, psychologowi bądź 
konsultantowi telefonu zaufania,

 ◦ jeśli możesz, zgłoś takie działanie. Możesz zrobić to np. poprzez odpo-
wiednie formularze w mediach społecznościowych jako działanie bez-
prawne lub niezgodne z prawem.

Jak powstrzymać nękanie?
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Kody QR do pracy indywidualnej:

Można wyświetlić filmiki instruktażowe, jak to zrobić:

Jak zgłaszać mowę nienawiści? Facebook

https://www.youtube.com/watch?v=sJnPZIaiEA0

Jak zgłaszać mowę nienawiści? DyżurNet

https://www.youtube.com/watch?v=3JbrFcWbCR0

Jak zgłaszać mowę nienawiści? YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=Wk7CEcslsAQ

Matan – Żydzi

https://www.youtube.com/watch?v=kZvDp06aXMg
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Sonia – Romowie

https://www.youtube.com/watch?v=SZzC5_l9eC0

Dunia – Afrykanie

https://www.youtube.com/watch?v=DNdXUwighbA

Hubert – homoseksualiści

https://www.youtube.com/watch?v=jehK7xAC2jU

Islam – muzułmanie

https://www.youtube.com/watch?v=fIsOCo6xuWI

Yulia – Ukraińcy

https://www.youtube.com/watch?v=jZtBJlpeN-U
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Scenariusz warsztatów „Znaczące czy 
znaczone? – symbolika znaków związa-
nych z mową nienawiści i nietolerancją”

Scenariusz zajęć dla dzieci w wieku 12-15 lat

Warsztaty

Cel warsztatów:

Czas trwania zajęć:

Liczba osób:  

Grupa docelowa:

 ◦ dostarczenie wiedzy na temat znaków związanych z szerzeniem mowy 
nienawiści oraz nietolerancji, 

 ◦ dostarczenie wiedzy  o mechanizmach powstawania i funkcjonowania 
symboliki związanej z mową nienawiści i nietolerancją,

 ◦ zachęta do wzięcia współodpowiedzialności za budowanie przestrze-
ni wolnej od mowy nienawiści, wyrażanej m.in. przez symbole i znaki 
odwołujące się do nietolerancji,

 ◦ uwrażliwienie na potrzebę kształtowania postaw równościowych.

45 minut.

20 osób.

warsztaty przeznaczone dla dzieci w przedziale wiekowym 12-15 lat.
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Miejsce: 

Potrzebne materiały:

szkoła lub świetlica bądź ognisko TPD. Jeśli istnieje taka możliwość, 
warsztaty można przeprowadzić w sali komputerowej, a nawet w bibliote-
ce (jeśli będą odpowiednie warunki). Ważne jest, aby wszyscy uczestnicy 
mieli dostęp do komputera lub elektronicznego urządzenia multimedialne-
go, mającego możliwość połączenia z Internetem.

1. karteczki post-it (samoprzylepne),
2. flipcharty lub duże płachty papieru lub tablica suchościeralna, 
3. kartki A4 (ok. 10-15 kartek  lub więcej, w zależności od wielkości grupy),
4. różnokolorowe flamastry, długopisy,
5. rękawiczki lateksowe lub nitrylowe,
6. środki czystości (np. płyn do mycia naczyń, płyn z wysoką zawarto-

ścią alkoholu, ewentualnie aceton), gąbki, ściereczki, ręczniki papiero-
we lub papier toaletowy, 

opcjonalnie: 

7. rzutnik oraz komputer bądź tablica interaktywna,
8. komputery lub urządzenia multimedialne z możliwością połączenia 

z Internetem.

Metody pracy:

miniwykład, burza mózgów, dyskusja, interaktywna zabawa w terenie.
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Realizacja warsztatów
Krok 1 (5 min.) – powitanie

Prowadzący wita uczestników i wyjaśnia pokrótce, czego będą dotyczyły 
zajęcia. Ich przedmiotem będą symbole, które, będąc wytworem szeroko 
rozumianej kultury, stanowią jednocześnie niezwykle istotną część skła-
dową systemu komunikacji. Skupimy się przede wszystkim na symbolice 
związanej z mową nienawiści oraz nietolerancji i spróbujemy usunąć ją 
z naszej najbliższej przestrzeni.

Jeśli zajęcia odbywają się z wykorzystaniem Internetu, prowadzący bardzo 
wyraźnie podkreśla, że z komputerów bądź innych urządzeń multimedial-
nych, np. tabletów, można korzystać wyłącznie na wyraźne polecenie pro-
wadzącego, kiedy wymaga tego ćwiczenie.

Krok 2 (15 min.) – burza mózgów, dyskusja Co to jest symbol i jak 
buduje się jego znaczenie?

Prowadzący zadaje pytanie, czym – zdaniem uczestników – jest symbol? 
Z czym im się kojarzy? Do czego się odnosi? Jaką przyjmuje postać? 
Ewentualnie: czy znają jakieś wyrazy bliskoznaczne? W jakich sytuacjach 
uczestnicy używają symboli lub znaków? Prowadzący notuje wszyst-
kie skojarzenia i pomysły na tablicy lub flipcharcie, tworząc mapę myśli. 
Następnie prezentuje ostatnie zmiany związane z gestem (emoji) OK i pyta 
uczestników o zdanie na ten temat:

Gest "OK" umieszczony na liście symboli nie-
nawiści. "To symbol białej supremacji"

https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2019-10-02/
okejka-na-liscie-znakow-nienawisci

Czy uczestnicy znają jeszcze jakieś symbole/znaki/gesty związane z mową 
nienawiści lub szerzeniem nietolerancji, które mają lub miały jeszcze inne 
znaczenia? 
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Krok 3 (20 min.) – zabawa terenowa Sprzątanie przestrzeni publicznej

Uczestnicy wyposażeni w wiedzę oraz ściągawkę w postaci prezentacji lub 
karty pracy oraz zaopatrzeni w środki czystości i akcesoria niezbędne do 
sprzątania przestrzeni publicznej z nienawistnych znaków (wlepki, plaka-
ty, napisy markerami itp.) wyruszają z prowadzącym warsztaty na poszu-
kiwanie nienawistnych znaków/symboli na terenie oraz w najbliższym 
sąsiedztwie szkoły lub świetlicy bądź ogniska TPD, a następnie – w mia-
rę możliwości – usuwają je. Takie sprzątanie dobrze jest udokumentować 
fotograficznie np. za pomocą telefonów komórkowych. Jeżeli jest to możli-
we, warto z wyprzedzeniem (np. na początku warsztatów) utworzyć wyda-
rzenie na Facebooku i zaprosić kolegów i koleżanki do wspólnej zabawy 
terenowej.

Alternatywnie można posprzątać przestrzeń wirtualną. Jeśli nie ma warun-
ków, aby wyruszyć z uczestnikami warsztatów w teren, a zajęcia odby-
wają się w sali komputerowej albo uczestnicy mają dostęp do Internetu 
oraz elektronicznych urządzeń multimedialnych, warto zaangażować mło-
dzież w poszukiwanie symboliki związanej z szerzeniem mowy nienawiści 
i nietolerancji na portalach społecznościowych, a następnie zgłosić je jako 

Poniżej przykładowe symbole:

Infografika przedstawiająca więcej symboli dostępna na stronie:

88
http://biqdata.wyborcza.pl/biqdata/7,159116,24212010,-
nie-tylko-swastyka-z-wafelkow-wieloznaczne-sym-
bole-polskich.html?disableRedirects=true
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Krok 4 (5 min.) – podsumowanie

Uczestnicy wraz z prowadzącym wracają do sali zajęciowej w celu podsu-
mowania zabawy terenowej, jak również całych warsztatów. Prowadzący 
dziękuje uczestnikom za wspólną pracę i zadaje „pracę domową” – napi-
sanie artykułu do gazetki lub kroniki szkolnej albo zamieszczenie relacji 
z zabawy terenowej w sprzątanie przestrzeni publicznej ze znaków / sym-
boli szerzących nietolerancję i mowę nienawiści na stronie bądź fanpa-
ge’u szkoły czy świetlicy lub ogniska TPD.

naruszające treści tych portali ze względu na swój nienawistny charakter.
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Scenariusz warsztatów „Znaczące czy 
znaczone? – symbolika znaków związa-
nych z mową nienawiści i nietolerancją”

Scenariusz zajęć dla młodzieży w wieku 15-18 lat

Warsztaty

Cel warsztatów:

Czas trwania zajęć:

Liczba osób:  

Grupa docelowa:

 ◦ dostarczenie wiedzy na temat znaków związanych z szerzeniem mowy 
nienawiści oraz nietolerancji, 

 ◦ dostarczenie wiedzy o mechanizmach powstawania i funkcjonowania 
symboliki związanej z mową nienawiści i nietolerancją,

 ◦ zachęta do wzięcia współodpowiedzialności za budowanie przestrze-
ni wolnej od mowy nienawiści, wyrażanej m.in. przez symbole i znaki 
odwołujące się do nietolerancji,

 ◦ uwrażliwienie na potrzebę kształtowania postaw równościowych.

90 min (2 x 45 min).

20 osób.

warsztaty przeznaczone dla młodzieży w przedziale wiekowym 15-18 lat.
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Miejsce: 

szkoła lub świetlica bądź ognisko TPD. Jeśli istnieje taka możliwość, 
warsztaty można przeprowadzić w sali komputerowej, a nawet w bibliote-
ce (jeśli będą odpowiednie warunki). Ważne jest, aby wszyscy uczestnicy 
mieli dostęp do komputera lub elektronicznego urządzenia multimedialne-
go, mającego możliwość połączenia z Internetem.

Potrzebne materiały:

1. karty pracy,
2. tablica lub flipchart,
3. różnokolorowe flamastry, długopisy, 
4. słowniki języka polskiego oraz słowniki etymologiczne,
5. rękawiczki lateksowe lub nitrylowe,
6. środki czystości (np. płyn do mycia naczyń, płyn z wysoką zawarto-

ścią alkoholu, ewentualnie aceton), gąbki, ściereczki, ręczniki papiero-
we lub papier toaletowy, 
opcjonalnie: 

7. rzutnik oraz komputer lub tablica interaktywna,
8. komputery bądź urządzenia multimedialne z możliwością połączenia 

z Internetem.

Metody pracy:

miniwykład, burza mózgów, dyskusja, praca indywidualna, scenka, inte-
raktywna zabawa w terenie.
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Realizacja warsztatów
Krok 1 (5 min.) – powitanie

Prowadzący wita uczestników i wyjaśnia pokrótce, czego będą dotyczyły 
zajęcia. Ich przedmiotem będą symbole, które, będąc wytworem szeroko 
rozumianej kultury, stanowią jednocześnie niezwykle istotną część skła-
dową systemu komunikacji. Skupimy się przede wszystkim na symbolice 
związanej z mową nienawiści oraz nietolerancji i spróbujemy spojrzeć na 
mechanizmy towarzyszące powstawaniu zmian znaczeniowych. Spróbuje-
my także uprzątnąć z niej naszą najbliższą przestrzeń.

Jeśli zajęcia odbywają się z wykorzystaniem Internetu, prowadzący bardzo 
wyraźnie podkreśla, że z komputerów lub innych urządzeń multimedial-
nych można korzystać wyłącznie na wyraźne polecenie prowadzącego, 
kiedy wymaga tego ćwiczenie.

Krok 2 (5 min.) – burza mózgów, dyskusja Co to jest symbol?

Prowadzący zadaje pytanie, czym, zdaniem uczestników, jest symbol? 
Z czym im się kojarzy? Do czego się odnosi? Z czego się składa? Ewen-
tualnie: czy znają jakieś wyrazy bliskoznaczne? Jeśli młodzież ma trudno-
ści, może skorzystać z pomocy słowników lub sprawdzić znaczenie termi-
nu symbol w Internecie. Prowadzący stara się naprowadzić młodzież na 
termin znak.

Posługując się teorią semiologiczną F. de Saussure’a, prowadzący omawia 
poszczególne zagadnienia (10 min.) w formie miniwykładu bądź dyskusji:

Znak = wytwór człowieka (nadawany i odbierany) służący do komunikacji 
(np. słowo, gest, znak drogowy).

Signifié

Signifiant
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Istotne jest, aby podkreślić, że znak – jako nośnik informacji – w takim 
samym stopniu zależy od elementu znaczącego (signifiant), jak od ele-
mentu znaczonego (signifié). Są one ze sobą nierozerwalnie związane 
i to właśnie ta relacja definiuje znak. Samo słowo drzewo stanowi jedynie 
dźwięk, wyrażenie akustyczne, ale jeśli odnosi się do konkretnego przed-
miotu („znaczy go”), wytwarza pojęcie, które jest zrozumiałe zarówno dla 
nadawcy komunikatu, jak i odbiorcy, pod warunkiem, że posługują się tym 
samym kodem (w celu lepszego zobrazowania efektu prowadzący może 
na początku zasłonić rysunek drzewa). Dla Francuzów będzie to arbre, dla 
Anglosasów tree, a dla Koreańczyków: 나무  (namu).

Kod = zbiór znaków tworzący system komunikacji (np. język, taniec, kodeks 
drogowy).

[drzewo]

Rys.ruliani (Noun Project)

https://pl.wikipedia.org/wiki/Semiolo-
gia_(tradycja_intelektualna)

https://pl.wikipedia.org/wiki/Znak_(semiotyka)

Wyjaśnienie teorii semiologicznej oraz znaku:
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Kultura = struktura, w której osadzone są kody i znaki. Kultura w kontek-
ście prowadzonych warsztatów jest bardzo ważna, ponieważ za każdym 
razem, kiedy będziemy mówić o symbolach lub znakach, będą one osa-
dzone w kulturze rodzimej (polskiej), europejskiej (łacińskiej) czy szerzej 
– w kulturze Zachodu.

W celu lepszego zobrazowania poruszonych kwestii prowadzący może 
poprosić uczestników o sprawdzenie w słownikach (ewentualnie w Inter-
necie) terminów, które mają kilka znaczeń, np. baba, zamek, pączek, god-
ność, surfować, zakuwać, para itp.

Symbol za: Słownik języka polskiego PWN: „znak, osoba, przedmiot itp., 
które coś oznaczają”.

Krok 3 (15 min.) – scenka, dyskusja Co to jest kontekst?

Prowadzący dzieli uczestników warsztatów na trzy grupy:

1. Obserwatorów, 
2. Inicjujących, 
3. Dołączających.

Następnie prosi gr. 1 (Obserwatorów) i gr. 3 (Dołączających), aby na chwilę 
opuścili salę. Grupa 2 (Inicjujący) wymyśla sobie temat dyskusji, który jest 
im wszystkim bardzo dobrze znany (powinien być dość szczegółowy, najle-
piej, żeby dotyczył sytuacji/zdarzenia/przedmiotu znanych tylko grupie ini-
cjującej, pozostałe grupy nie mogą wiedzieć, czego dotyczy temat rozmo-
wy przed rozpoczęciem scenki). 

Następnie Prowadzący zaprasza gr. 1 do sali i daje sygnał grupie 2, by roz-
poczęli rozmowę. Rolą grupy 1 (Obserwatorów) jest uważne przyglądanie 
się całej sytuacji, nie mogą jednak nic mówić ani wchodzić w żadne inte-
rakcje tak między sobą, jak i z pozostałymi grupami. Po chwili Prowadzą-
cy zaprasza grupę 3 (Dołączających), której zadaniem jest włączyć się do 
rozmowy. Dołączający muszą – na podstawie tego, co usłyszą (nie mogą 
pytać wprost) – spróbować zorientować się w temacie dyskusji.
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Prowadzący prezentuje wyrazy, które kiedyś miały inne znaczenie (zjawi-
sko melioracji i degradacji w języku), np. kobieta, konfident, ciota, kawaler, 
piwnica, płeć, stolec itp. Zadaniem uczestników jest napisanie, co ozna-
czają te słowa obecnie, a co oznaczały dawniej. W tym celu można posłu-
żyć się słownikami etymologicznymi lub języka polskiego albo sprawdzić 
w Internecie. 

Co zdaniem uczestników wpłynęło na zmianę znaczenia poszczególnych 
wyrazów? 

Prowadzący notuje propozycje uczestników na tablicy bądź flipcharcie, 
a następnie prezentuje ostatnie zmiany związane z gestem (emoji) OK 
i pyta ich o zdanie na ten temat:

Krok 4 (10 min.) – praca indywidualna lub w parach, burza mózgów, 
dyskusja Jak znaki, symbole, słowa zmieniają swoje znaczenie?

Po przeprowadzeniu scenki Prowadzący pyta, czy łatwo było odgadnąć, 
czego dotyczyła dyskusja? Co nakierowało uczestników na jej temat? Jak 
się czuli w swoich rolach? Jak czuli się przed odgadnięciem tematu rozmo-
wy, a jak po? Następnie uczestnicy wraz z prowadzącym próbują wspól-
nie podsumować ćwiczenie i wyjaśnić, czym jest kontekst i czemu służy. 
Za: Słownik języka polskiego PWN: „zespół czynników współistniejących, 
powiązanych z czymś”. Kontekst to zależność znaczenia treści jakiegoś 
przekazu (znaku lub zbioru znaków) od treści i znaczeń przekazów poprze-
dzających oraz następujących po nim, jest niezbędnym elementem komu-
nikacji.

Gest "OK" umieszczony na liście symboli nie-
nawiści. "To symbol białej supremacji"

https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2019-10-02/
okejka-na-liscie-znakow-nienawisci

Czy uczestnicy znają jeszcze jakieś symbole/znaki/gesty związane z mową 
nienawiści lub szerzeniem nietolerancji, które mają lub miały jeszcze inne 
znaczenia? 
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Poniżej przykładowe symbole:

Infografika przedstawiająca więcej symboli dostępna na stronie:

88
http://biqdata.wyborcza.pl/biqdata/7,159116,24212010,-
nie-tylko-swastyka-z-wafelkow-wieloznaczne-sym-
bole-polskich.html?disableRedirects=true

Krok 5 (20-25 min.) – zabawa terenowa Sprzątanie przestrzeni 
publicznej

Uczestnicy wyposażeni w wiedzę oraz ściągawkę w postaci prezentacji lub 
karty pracy oraz zaopatrzeni w środki czystości i akcesoria niezbędne do 
sprzątania przestrzeni publicznej z nienawistnych znaków (wlepki, plakaty, 
napisy markerami itp.) wyruszają wraz z Prowadzącym na poszukiwanie 
nienawistnych znaków i symboli na terenie oraz w najbliższym sąsiedztwie 
szkoły lub świetlicy bądź ogniska TPD, a następnie – w miarę możliwo-
ści – usuwają je. Takie sprzątanie dobrze jest udokumentować fotograficz-
nie, np. za pomocą telefonów komórkowych. Jeżeli jest to możliwe, warto 
z wyprzedzeniem (np. na początku warsztatów) utworzyć wydarzenie na 
Facebooku i zaprosić kolegów i koleżanki do wspólnej zabawy terenowej.

Alternatywnie, można posprzątać przestrzeń wirtualną. Jeśli nie ma warun-
ków, aby wyruszyć z uczestnikami warsztatów w teren, a zajęcia odby-
wają się w sali komputerowej albo uczestnicy mają dostęp do Internetu 
oraz elektronicznych urządzeń multimedialnych, warto zaangażować mło-
dzież w poszukiwanie symboliki związanej z szerzeniem mowy nienawiści 
i nietolerancji na portalach społecznościowych, a następnie zgłosić je jako 
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Krok 6 (5 min.) – podsumowanie

Uczestnicy wraz z Prowadzącym wracają do sali zajęciowej w celu podsu-
mowania zabawy terenowej, jak również całych warsztatów. Prowadzący 
dziękuje uczestnikom za wspólną pracę i zadaje „pracę domową” – napi-
sanie artykułu do gazetki lub kroniki szkolnej albo zamieszczenie relacji 
z zabawy terenowej w sprzątanie przestrzeni publicznej ze znaków i sym-
boli szerzących nietolerancję i mowę nienawiści na stronie bądź fanpa-
ge’u szkoły czy świetlicy lub ogniska TPD.

naruszające treści tych portali ze względu na swój nienawistny charakter.
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Scenariusz zajęć „Ale numer!”, czyli 
krótko o telefonach zaufania

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 
800 12 12 12

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 
116 111

Telefon Fundacji Itaka 
800 080 222

Linię 800 12 12 12 obsługują pracownicy biura Rzecznika Praw Dziecka. 
Numer jest bezpłatny, czynny od poniedziałku do piątku od godziny 8.15 do 
20.00. Konsultanci wspierają dzieci i młodzież w sytuacjach:

 ◦ przeżywania smutku, lęku, osamotnienia,
 ◦ konfliktów w rodzinie,
 ◦ problemów w relacjach z rówieśnikami,
 ◦ trudności w nauce,
 ◦ przemocy.

 
Jeśli młoda osoba zadzwoni do telefonu w godzinach nocnych, może 
nagrać na automatycznej sekretarce wiadomość z opisem swojego proble-
mu i pozostawić numer swojego telefonu, a następnego dnia konsultanci 
na pewno oddzwonią.

Pod numer Dziecięcego Telefonu Zaufania mogą również dzwonić osoby 
dorosłe, by zgłosić problemy dzieci.
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Linię 116 111 w Polsce obsługuje Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej 
Fundacja Dzieci Niczyje). Konsultanci Telefonu Zaufania dla Dzieci i Mło-
dzieży 116 111 pracują w oparciu o zasady ABCD:

A – anonimowo B – bezpłatnie  
C – chętnie i cierpliwie D – dyskretnie

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 jest dla młodych osób miej-
scem, w którym mogą rozmawiać o sprawach dla nich ważnych, o kłopo-
tach czy trudnych sytuacjach i razem z konsultantami szukać rozwiązań 
najtrudniejszych problemów. Telefon nie milknie od pierwszych chwil swe-
go działania – średnio miesięcznie rejestruje się około 15000 odebranych 
połączeń. Młodzi ludzie najczęściej dzwonią, gdy mają problemy w rela-
cjach z rówieśnikami (także w relacjach wirtualnych), kłopoty szkolne lub 
rodzinne.

Linii telefonicznej 116 111 towarzyszy strona internetowa www.116111.pl, 
która umożliwia dzieciom i młodzieży przesyłanie anonimowych wiadomo-
ści online do zespołu 116 111.

Telefon Zaufania 116 111 działa przez 7 dni w tygodniu, od 12.00 do 02.00.

Strona internetowa www.116111.pl umożliwia przesyłanie wiadomości onli-
ne przez całą dobę.

Linię 800 080 222 obsługuje  Fundacja Itaka. Jest to infolinia całodobowa, 
bezpłatna, skierowana do dzieci i młodzieży, rodziców oraz nauczycieli. 
Prócz bezpośrednich konsultacji pedagogów istnieje także możliwość uzy-
skania wsparcia prawnego. Fundacja Itaka, która administruje linią, prowa-
dzi także wsparcie za pomocą maila lub czata (prawnik@liniadzieciom.pl 
lub pedagog@liniadzieciom.pl).
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Zajęcia

Cel zajęć:

Czas trwania zajęć:

Liczba osób:  

Grupa docelowa:

 ◦ dostarczenie wiedzy o różnych telefonach zaufania funkcjonujących 
w Polsce, ze szczególnym zwróceniem uwagi na Młodzieżowy Telefon 
Zaufania 116 111,  Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 
800 12 12 12 oraz infolinię Fundacji Itaka 800 080 222, 

 ◦ przybliżenie zasad funkcjonowania poradnictwa telefonicznego i innych 
form pomocy psychologicznej,

 ◦ zachęcanie do szukania pomocy w trudnych sytuacjach osobistych 
oraz niesienie pomocy innym potrzebującym, 

 ◦ rozwijanie umiejętności formułowania problemów i szukania rozwiązań.

ok. 90 minut (kolejne ćwiczenia można przeprowadzać osobno).

nie więcej niż 15 osób w grupie.

warsztaty przeznaczone dla młodzieży w przedziale wiekowym 15-18 lat.

Miejsce: 

sala ogniska lub świetlicy TPD z zamkniętą przestrzenią – tak, by wycho-
wankowie czuli się swobodnie. Zajęcia można prowadzić zarówno 
w pomieszczeniach, jak i na wolnym powietrzu.

Potrzebne materiały:

1. karteczki post-it – samoprzylepne,
2. flipcharty lub duże płachty papieru lub tablica suchościeralna, 
3. kartki A4 (ok. 10-15 kartek  lub więcej w zależności od wielkości grupy),
4. flamastry, długopisy,
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Metody pracy:

burza mózgów, praca w grupach, dyskusja, zabawa, miniwykład.

5. rzutnik multimedialny bądź telewizor,
6. komputer wraz z głośnikami,
7. podstawowa informacja o telefonach zaufania:

alternatywnie: smartfony wychowanków ze słuchawkami oraz dostępem 
do Internetu.

Telefon Zaufania 
dla Dzieci i Młodzieży 116 111 www.116111.pl

Dziecięcy Telefon Zaufania 800 12 12 12 www.brpd.gov.pl/aktual-
nosci/telefon-zaufania

Linia Dzieciom 800 080 222 http://liniadzieciom.pl
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Realizacja zajęć

Krok 1 (5 min.)

Wychowawca informuje młodzież, że będą rozmawiali o pomocy telefo-
nicznej dla dzieci i młodzieży. Na początku zachęca wychowanków do 
dzielenia się skojarzeniami dotyczącymi telefonu zaufania. Dzieli wycho-
wanków na pary i po rozdaniu karteczek samoprzylepnych prosi, aby zapi-
sali na nich skojarzenia dotyczące telefonów zaufania. Wychowawca prosi, 
by przedstawiciel pary przykleił zapisana karteczkę na tablicy lub flipchar-
cie. Ważne, by podkreślał, że warto dzielić się wszystkimi skojarzeniami 
i że w ćwiczeniu nie ma złych odpowiedzi.

Przykładowe skojarzenia: bezpłatny, anonimowy, problemy, płacz, pomoc,  
agresja, rozmowa, kłopoty, złość, nieśmiałość, kłótnie, alkohol, robienie 
żartów, pytania, całodobowy itp.

Krok 1A (ok. 3 min.)

W wypadku, gdy wychowankowie deklarują, że nie wiedzą, co napisać 
i mają niewiele skojarzeń dotyczących telefonów zaufania, wychowawca 
może zadawać dodatkowe pytania: 

 ◦ w jakich sytuacjach można zadzwonić do telefonu zaufania? 
 ◦ jak działa telefon zaufania, czy ma jakieś zasady? 
 ◦ w jaki sposób, dzięki telefonowi zaufania, można uzyskać pomoc?
 ◦ dla kogo są telefony zaufania?

Krok 2 (ok. 5 min.)

Po przyklejeniu przez wszystkie pary swoich karteczek, wychowawca czy-
ta je na głos. Jeśli jakieś wyrazy są niezrozumiałe, może prosić poszcze-
gólne pary o uszczegółowienie zapisanej sekwencji. W podsumowaniu 
wychowawca może zwrócić wychowankom uwagę, że wśród skojarzeń 
dotyczących telefonu zaufania pojawiły się:
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 ◦ nazwy problemów, z którymi można zwracać się do telefonu zaufania: 
alkoholizm, narkomania, rozwód, kłopoty, nieśmiałość, pytania, kłótnie, 
problemy seksualne itp.,

 ◦ wyobrażenia na temat zasad jego funkcjonowania: anonimowy, cało-
dobowy, rozmowa, płatny, bezpłatny itp.,

 ◦ formy pomocy, które można uzyskać przez telefon: pomoc psycholo-
giczna, odpowiedzi na pytania, wsparcie, porozmawianie z mądrą oso-
bą itp.,

 ◦ osoby, które pracują w telefonie zaufania: psycholog, psychiatra, peda-
gog, seksuolog itp.

Krok 3 (ok. 10 min.) – miniwykład

Wychowawca, nawiązując do skojarzeń uczniów z wcześniejszego ćwi-
czenia, przedstawia Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111,  tele-
fon Rzecznika Praw Dziecka oraz infolinii linia dzieciom. Korzystając 
z informacji pobranej ze strony internetowej www.116111.pl/pakiety, opo-
wiada o zasadach działania linii 116 111. Podkreśla, że do Telefonu Zaufa-
nia RPD, linii dzieciom i 116 111 można zadzwonić z każdym problemem, 
trudnością czy kłopotem. Dodatkowo połączenie z numerem telefonu 116 
111 i linia dzieciom są bezpłatne ze wszystkich telefonów stacjonarnych 
i komórkowych w Polsce.

Wychowawca prosi wychowanków, aby, korzystając z telefonu komórko-
wego, sprawdzili, w jakich dniach tygodnia i godzinach poszczególne tele-
fony są czynne. Po odnalezieniu przez wychowanków potrzebnych infor-
macji zapisuje dużymi literami i cyframi numer telefonu oraz godziny ich 
funkcjonowania. 

Prowadzący informuje, w jakich dniach i godzinach działa Telefon Zaufa-
nia dla Dzieci i Młodzieży 116 111 (z podkreśleniem, że oferta nie jest cało-
dobowa) – informację warto zapisać na tablicy lub flipcharcie.

Ważne, by podczas miniwykładu pojawiła się również informacja o stronie 
internetowej Telefonu Zaufania 116 111 – www.116111.pl oraz stronie tele-
fonu 800 080 222 – www.liniadzieciom.pl. Za pośrednictwem stron można 
kontaktować się online z konsultantami i zadawać im pytania.
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Krok 4 (10 min.)

Wychowawca proponuje wyświetlenie filmu dotyczącego telefonu zaufania 
pt. Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 (03:24). Film umiesz-
czony jest na platformie internetowej YouTube pod adresem: http://youtube.
com/watch?v=IWi9jaIaWI8. 

Alternatywnie, wychowawca może pokazać na rzutniku lub komputerze 
kod QR, a wychowankowie na własnych smartfonach obejrzą spot. Wska-
zane jest poproszenie wychowanków, by obejrzeli filmik, używając wła-
snych słuchawek. Jeśli wychowankowie nie posiadają oprogramowania do 
odczytywania kodów QR, należy pomóc im w instalacji odpowiedniej apli-
kacji. W tym celu wchodzimy do sklepu Google Play i w wyszukiwarce wpi-
sujemy QR Droid – jest to bezpłatna aplikacja do odczytywania kodów QR.

Poniżej QR kod do filmiku:

Po wyświetleniu filmu wychowawca zadaje pytania dotyczące filmiku:

 ◦ czego się dowiedzieliście?
 ◦ co było nowego, o czym nie pomyśleliście w kontekście telefonu zaufa-

nia?
 ◦ w jakich sytuacjach ludzie mogą dzwonić do telefonu zaufania?

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 

 

https://youtu.be/IWi9jaIaWI8

Krok 5 (ok. 30 min.)

Wychowawca dzieli młodzież na cztery grupy. Prosi, aby podopieczni spró-
bowali wyobrazić sobie, że pracują w telefonie zaufania i właśnie otrzymali 
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ĆWICZENIE: Konsultant telefonu zaufania

Co się stało WTF! Byłem najlepszy w Fortnite – zawsze byłem najlepszy, dowo-
dziłem ale w szkole jeden z kumpli wyzwał mnie od debili i dzbanów. Wyzwał 
mnie na pojedynek o 1 w nocy. Niestety rodzice zauważyli, że włączyłem w nocy 
kompa i zabrali mi sprzęt.  Następnego dnia kiedy przyszedłem do szkoły chło-
paki do mnie się nie odzywali wołając na mnie złamas i fałszywiec. Nikt teraz nie 
chce ze mną rozmawiać na przerwach. A na WF-ie nikt nie chce grać ze mną 
w jednej drużynie. Co mam teraz zrobić?

Tomek, 14 lat

Mam doła. Nie wiem, co robić. Tydzień temu rzucił mnie chłopak. Byliśmy ze 
sobą prawie pół roku. Ostatnio w necie pisał z jakąś dziewczyną, a potem powie-
dział, że już mnie nie kocha. Jak on tak mógł. Mam dość. Ciągle płaczę. Nie 
mogę sobie z tym poradzić… przychodzą mi do głowy różne myśli… nie wiem, 
co robić dalej…

Marta, 16 lat

Mam problem z rodzicami. Na nic mi nie pozwalają. Ja tylko chciałabym czasem 
po szkole spotkać się ze znajomymi. Ale moi rodzice w ogóle mnie nie rozumie-
ją. Chcą, żebym po szkole wracała do domu i zajmowała się tylko nauką. Spraw-
dzają, o której kończę lekcje w szkole i  dzwonią jeśli, za długo nie ma mnie 
w domu. Ciągle się o to kłócimy. Bez przerwy się czepiają. Czuję, że przez nich 
nie mam normalnego życia. Gdy koleżanki zapraszają mnie po lekcjach na piz-
zę lub lody, muszę się wykręcać i zmyślać, dlaczego nie mogę iść – bardzo mnie 
to męczy. Głupio mi się przyznać, że rodzice tak mnie kontrolują. Nienawidzę 
moich starych! Co mam zrobić?

Kinga, 14 lat

maila z prośbą o pomoc od jakiegoś młodego człowieka. Każda grupa 
losuje opis trudnej sytuacji. Zadaniem każdej z nich jest stworzenie co naj-
mniej 3 propozycji rozwiązania trudnej sytuacji (ale nie więcej niż pięciu ze 
względu na ograniczenia czasowe). Następnie wychowankowie wybierają 
w grupach najlepszą z propozycji. Pomocne może być przytoczenie argu-
mentów za i przeciw każdej propozycji. Na koniec wszystkie grupy prezen-
tują na forum trudną sytuację oraz wybraną propozycję jej rozwiązania. 
W podsumowaniu ćwiczenia prowadzący podkreśla, że poradnictwo nie 
jest dawaniem gotowych rozwiązań. 

Ważne jest również to, by zwrócić uwagę uczniów na fakt, że pomocy 
i wsparcia w trudnych sytuacjach warto szukać u dorosłych osób (rodzice, 
psycholog czy pedagog szkolny, nauczyciele, konsultanci Telefonu Zaufa-
nia 116 111).
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Od pewnego czasu dzieje się ze mną coś dziwnego. Jak jestem w szkole, to 
niby wszystko jest jak dawniej. Gadam z koleżankami, staram się uśmiechać 
i udawać, że u mnie wszystko dobrze. Ale tak naprawdę na nic nie mam ocho-
ty, nic mnie nie cieszy. Po szkole zamykam się w swoim pokoju, godzinami leżę 
na łóżku i słucham muzyki. Nie chce mi się uczyć ani nawet wyjść na dwór. Kie-
dyś uwielbiałam jeździć na rowerze. Często ze znajomymi wybieraliśmy się na 
wycieczki. Teraz nie mam na to ochoty. Mama czasem pyta, czy u mnie wszystko 
w porządku. Zawsze mówię, że tak. Nie wiem, co miałabym jej powiedzieć, że mi 
smutno i nic mnie nie cieszy? Coś chyba ze mną jest nie tak…

Ania, 16 lat

W tym roku poszedłem do nowej szkoły. Jest zupełnie inaczej niż w poprzedniej. 
Tam miałem wielu kolegów, z którymi się trzymałem. Teraz najchętniej przestał-
bym chodzić do szkoły. Nikt mnie nie lubi, nie mam z kim porozmawiać, na prze-
rwach siedzę sam. W klasie jest kilku chłopaków, którzy się na mnie uwzięli. 
Docinają mi i bez przerwy się ze mnie brechtają. Nie wiem, o co im chodzi. Cią-
gle mnie dręczą, wyzywają, zabierają moje rzeczy. Wychowawca zwrócił im raz 
uwagę, ale to nic nie dało. Co mam zrobić?

Piotrek, 15 lat

Krok 6 (20 min.)

Wychowawca wyświetla na ekranie jeszcze jedną wiadomość, która przy-
szła na skrzynkę mailowa telefonu zaufania. Prosi grupy o odpowiedź na 
maila.

Mam problem nie mogę wrócić na Krypton. Statek którym przyleciałem pra-
cuje na zubożony uran. Szukałem w sklepach ale nigdzie nie mogę go dostać. 
Pomóżcie gdzie mogę go kupić?

Gal Anonim

Po odczytaniu odpowiedzi zaczyna rozmawiać z młodzieżą o tym, dlacze-
go ludzie robią sobie głupie żarty, dzwoniąc lub pisząc do telefonu zaufa-
nia. Dzieli grupę na nowo na dwie części.

Zadaniem pierwszej grupy jest wypisanie jak największej liczby plusów 
żartowania w telefonie zaufania, czyli tego wszystkiego, co w żartowaniu 
jest ciekawe, zabawne, interesujące. 
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Krok 7 (20 min.)

W trakcie podsumowania zajęć wychowawca rozdaje grupom flipchar-
ty z prośbą, aby zrobili plakat zachęcający dzieci i młodzież do korzysta-
nia z telefonów zaufania. Wychowawca zwraca uwagę, by na plakacie był 
poprawnie podany numer telefonu wraz z godzinami funkcjonowania.

Po wykonaniu plakatów wychowawca kończy zajęcia, wskazując, jak waż-
nym miejscem pomocowym są telefony zaufania. Prosi, aby wychowanko-
wie powiesili plakaty w przestrzeni swojego ogniska lub świetlicy.

Druga grupa zastanawia się nad minusami żartowania, czyli nad konse-
kwencjami dla osób, które żartują, innych osób, które próbują dodzwonić 
się do telefonu zaufania z poważnym problemem, dla konsultantów itd. 

W tym ćwiczeniu bardzo ważna jest rozmowa podsumowująca, w której 
wychowawca skupia się na powodach, dla których dzieci żartują, dzwo-
niąc lub pisząc do telefonu zaufania – pokazuje plusy i minusy. Ważne jest 
również, żeby położyć nacisk na konsekwencje żartowania dla innych mło-
dych osób, które próbują dodzwonić się do telefonu zaufania: zajęta linia, 
trudności w dodzwonieniu się, zniechęcenie do szukania pomocy w bardzo 
poważnych sytuacjach, zabieranie czasu osobom obsługującym skrzynkę 
mailową itp.
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Jak wesprzeć misję TPD

1% dla TPD

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci już od roku 2004 posiada status 
Organizacji Pożytku Publicznego (OPP). Oznacza to nie tylko, 
że nasze działania przynoszą pożytek lokalnym społecznościom, 
lecz także, że nasza organizacja została zweryfikowana pozytywnie 
przez instytucje państwowe nadzorujące organizacje pozarządowe, 
dzięki czemu zyskujemy możliwość otrzymania od Państwa – Przy-
jaciół Dzieci – wsparcia finansowego w postaci 1% podatku.
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Rozlicz PIT samodzielnie z naszym partnerem pitax.pl

Część podatników korzysta z mniej popularnych formularzy PIT lub chce 
uwzględnić w swoim rozliczeniu różnego rodzaju ulgi. W tym celu PIT nale-
ży rozliczyć samodzielnie. Polecamy do tego prosty, intuicyjny program 
naszego partnera pitax.pl. Znajdą go Państwo pod adresem internetowym 
https://www.pitax.pl/rozliczenie-pit-online-0000114345

Istnieje również możliwość rozliczenia PIT-u przy użyciu smartfona, poni-
żej kod QR, który kieruje pod powyższy adres internetowy:

Twój PIT w rządowym serwisie epit.podatki.gov.pl

Od 2019 roku polscy podatnicy mają możliwość skorzystania z formula-
rzy PIT wypełnionych automatycznie przez system epit.podatki.gov.pl. Po 
zalogowaniu na swoje konto każdy ma prawo sprawdzić, czy w przygoto-
wanym rozliczeniu nie pojawiły się żadne błędy oraz wybrać OPP, której 
chce przekazać swój 1%. W tym wypadku wystarczy w odpowiednim polu 
podać nr KRS przypisany TPD, tj. 0000114345, a następnie zatwierdzić 
sprawozdanie, które drogą elektroniczną trafi natychmiast do Urzędu Skar-
bowego.

Rozliczenie PIT Online 

 

https://www.pitax.pl/rozliczenie-pit-online-0000114345
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Małe wielkie wsparcie 
Darczyńca sam wybiera, jaką sumą chce wspomóc TPD raz w miesiącu

Możliwe jest przekazywanie nawet bardzo drobnych sum na realizację 
misji TPD: 5, 50, a może 200 PLN? To darczyńca sam decyduje, jaką 
sumą chce podzielić się co miesiąc z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci. 
 
By uruchomić comiesięczną darowiznę, wystarczy w swoim banku zlecić 
nowy przelew cykliczny na wybraną przez siebie kwotę, a jako tytuł prze-
lewu wpisać: Darowizna. 

NASZE DANE znajdują się poniżej oraz na stronie tpd.org.pl:

Odbiorca: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 
Adres odbiorcy: ul. Krakowskie Przedmieście 6, 00-325 Warszawa 
Konto odbiorcy: 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851 
Bank: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 
Tytuł przelewu: Darowizna

CSR i wolontariat pracowniczy

Jeśli są Państwo zainteresowani współpracą w zakresie CSR, w tym 
współpracą przy projektach Państwa korporacyjnej fundacji lub wolon-
tariatu pracowniczego, zapraszamy do kontaktu mailowego z Zarządem 
Głównym TPD pod adresem: tpd-zg@tpdzg.org.pl.

Jak zostać darczyńcą
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Pomocne linki 
dla rodziców, wychowawczyń i wychowawców

Polskie badanie EU KIDS on-line (2018): 
https://fundaja.orange.pl/files/user_files/EU_Kids_Online_2019_v2.pdf 

Ogólnopolskie badanie Młodzi Cyfrowi (2019): 
https://portal.librus.pl/pic/20191105/Badanie_Mlodzi_Cyfrowi_Librus_PCGEdu-
kacja_DbamOMojZasieg.pdf

Kampania społeczna Mama Tata Tablet – film: 
https://mamatatatablet.pl/

Raport „Korzystanie z urządzeń mobilnych przez małe dzieci w Polsce”: 
https://www.mamatatatablet.pl/pliki/uploads/2015/11/Korzystanie_z_urzadzen_
mobilnych_raport_final.pdf

Czynniki powodujące nadużywanie smartfonów: 
https://dbamomojzasieg.com/jakie-czynniki-sprawiaja-ze-dzieci-i-mlodziez-nad-
miernie-przywiazuja-sie-do-smartfonow

Filmy – jak włączyć bezpłatnie kontrolę rodzicielską w smartfonie: 
https://www.youtube.com/watch?v=K8--mztOu9s 

Raport „Kontakt dzieci i młodzieży z pornografią”:  
https://fdds.pl/wp-content/uploads/2017/12/Makaruk_K_Wlodarczyk_J_Michal-
ski_P_2017_Kontakt_dzieci_i_mlodziezy_z_pornografia.pdf

Ryzykowne zachowania seksualne i seksualizacja młodych użytkowników inter-
netu. Zarys problematyki: 
https://dyzurnet.pl/download/multimedia/Seria_Internet_Edukacja_Bezpieczen-
stwo/Ryzykowne_zachowania_na_www.pdf

Wojciech Ronatowicz „Cyberpodwórko - profilaktyka ryzykownych zachowań sek-
sualnych dzieci, młodzieży i młodych dorosłych w wirtualnym świecie”: 
https://www.forumbezpiecznegointernetu.pl/#publikcje








