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KAMPANIA SPOŁECZNA "MOJE BEZPIECZNE(?) DZIECKO"

Co zagraża naszym dzieciom? Czy Moje Dziecko jest Bezpieczne? Po czym poznam, że dzieje się
coś niedobrego? Jak mam się zachować gdy zauważę, że dziecku stała się krzywda? Gdzie mam
szukać pomocy? Co mogę zrobić, żeby moje dziecko było bezpieczne? - te i inne pytania
rodziców, opiekunów, pedagogów były inspiracją do podjęcia przez nas tematu
najpoważniejszych zagrożeń bezpieczeństwa dzieci. Skala zagrożeń jest duża, a świadomość
problemu wciąż zbyt mała. Skala zagrożeń jest duża, a świadomość problemu wciąż zbyt mała.

O KAMPANII
"MOJE BEZPIECZNE (?) DZIECKO" to zainicjowana w 2016 roku kampania społeczna nastawiona na
problematykę bezpieczeństwa dziecka w kontakcie z dorosłym, skupiona w szczególności na zagrożeniach
związanych z przestępczością na tle seksualnym, handlem ludźmi, pornograﬁą dziecięcą oraz
bezpieczeństwem w cyberprzestrzeni. Autorami oraz realizatorami projektu jest Wydział Prewencji
Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach wraz z Regionalnym Ośrodkiem Metodyczno-Edukacyjnym
„Metis” w Katowicach. Podstawą jej realizacji to szkolenia odbiorców pośrednich i komunikaty medialne.

DO KOGO KIERUJEMY KAMPANIĘ?
Kampania ma docelowo dwóch odbiorców – odbiorca pośredni: nauczyciel, rodzic/opiekun dziecka oraz
odbiorca ostateczny: dziecko.
Nasz przekaz kierujemy do nauczycieli, wychowawców, pedagogów pracujących z dziećmi w wieku
przedszkolnym i szkół podstawowych. Równie istotnymi odbiorcami naszych działań są
rodzice/opiekunowie prawni, a także inne osoby, które mają kontakt z dzieckiem z racji wykonywanego
zawodu. Jednocześnie przygotowane zostały materiały, które kierowane są do dzieci.

CEL TEGOROCZNYCH DZIAŁAŃ
W związku z dużym zainteresowaniem środowiska oświatowego przedmiotową kampanią, autorzy
zdecydowali o jej rozszerzeniu o kolejny obszar, jakim jest cyberprzestrzeń i związane z nią zagrożenia dla
dzieci w wieku szkolnym. Determinantami nowego kierunku są m.in. aktualnie powszechna obecność tego
medium w praktycznie każdej sferze życia i obserwowalny w związku z tym wzrost zagrożeń, a także
priorytety jakimi kieruje się tak śląska Policja, jak i Regionalny Ośrodek Metodyczno - Edukacyjnego
„Metis”. W tym roku w ramach kampanii wdrożony został projekt proﬁlaktyczny „Cyberprzestrzeń współczesne zagrożenia”. Jego podstawa to organizacja cyklu konferencji szkoleniowych, których celem
będzie podniesienie świadomości odbiorców pośrednich w przedmiotowej problematyce. Kierowanie
szkoleń do założonej grupy odbiorców pozwoli na szerokie dotarcie do dzieci na terenie województwa
śląskiego. W ramach planowanych działań przewidziano realizację pięciu konferencji na terenie: Katowic,
Częstochowy, Sosnowca, Raciborza oraz Bielska – Białej. Szczegółowe informacje dotyczące terminów,
miejsc organizacji poszczególnych konferencji, a także formularz rejestracyjny uczestnika konferencji
dostępne są na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Metodyczno - Edukacyjnego „Metis” w
Katowicach.

Reportaż zrealizowany podczas konferencji inaugurującej kampanię społeczną "Moje Bezpieczne(?)
Dziecko" w dniu 20 kwietnia 2016 r.

