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                                                                                                                    Załącznik nr 1 

 
European Crime Prevention Award (ECPA) 

Annex I  - new version 2014 
 
 
General information  
(Informacje ogólne) 
 

 
1. Please specify your country. 

(Kraj pochodzenia:) 
 

Polska 
  
2. Is this your country’s ECPA entry or an additional project?  

(Czy jest to zgłoszenie projektu krajowego czy też projektu dodatkowego? Tylko 
jeden projekt może być zgłoszony do konkursu, a maksymalnie dwa inne projekty 
mogą być zgłoszone do zaprezentowania na Konferencji Dobrych Praktyk.) 

 
Projekt krajowy 

  
3. What is the title of the project?  

(Tytuł projektu:) 
 

Cyberdżungla 
  
4. Who is responsible for the project? Contact details. 

(Kto jest odpowiedzialny za projekt? Dane kontaktowe:) 
 

Komenda Miejska Policji w Szczecinie 
Andrzej Szrajber, andrzej.szrajber@gmail.com, tel. 695-876-500 

  
5.  Start date of the project? (data-dd/mm/yyyy) Is the project still running? (Kiedy 

projekt się rozpoczął? Czy wciąż jest prowadzony?)  
If not, please provide the end date of the project.  
(Jeśli nie, proszę wskazać termin zakończenia projektu.) 

 
14.04.2008r 

  
6. Where can we find more information about the project? Please provide links to the 

project’s website or online reports or publications (preferably in English).  
(Gdzie można znaleźć więcej informacji o projekcie? Proszę o podanie linku do 
strony internetowej projektu lub internetowej publikacji (najlepiej po angielsku)) 
 

http://www.kmp.szczecin.pl 

 

mailto:andrzej.szrajber@gmail.com
http://www.kmp.szczecin.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1950&Itemid=104
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7. Please give on a page description of the project. Max. 600 words.  
(Ogólny opis projektu – maksymalnie 600 słów.) 

 
Projekt „Cyberdżungla” jest skierowany do najmłodszych użytkowników 

Internetu, ich opiekunów oraz osób uczestniczących w procesie edukacji                                    
i kształtowania postaw. Jego zadaniem jest poprawa ogólnego bezpieczeństwa 
użytkowników Internetu szczególnie tych, którzy nie są właściwie do tego 
przygotowani.  Do zbioru tego zaliczają się w otaczającej rzeczywistości ludzie młodzi, 
dzieci nie znające zagrożeń oraz ich rodzice, którzy w towarzyszących okolicznościach 
nie podążyli za rozwojem tego medium pozostając w nieświadomości w zakresie jego 
możliwości i zagrożeń. Jest to forma dysfunkcji rodziny w zakresie sprawowania 
właściwej opieki nad dziećmi.  

W związku z tym, że bezpieczeństwo to oparte jest na wielu składowych 
czynnikach program skonstruowany jest z trzech głównych elementów. Pierwszy                       
z nich, który jest zarazem jednym z zadań programu, to zwiększenie świadomości 
uczestników programu na temat zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu 
przez dzieci i młodzież oraz poprawa bezpieczeństwa wśród jego użytkowników. 
Drugim elementem jest uaktywnienie kontroli rodzicielskiej nad osobami małoletnimi 
korzystającymi ze środków i narzędzi technologii informacyjnej. Trzecim zaś 
wprowadzenie w każdej rodzinie lub grupie elementu korelacji w procesie wspólnego 
wykorzystywania zasobów Internetu poprzez poszczególnych użytkowników w sposób 
bezpieczny. 

Zgodnie z założeniami programu poszczególne poziomy bezpieczeństwa osiąga 
się poprzez min. kształtowanie umiejętności precyzyjnego wyszukiwania określonych 
informacji w taki sposób by uniemożliwić kontakt z treściami niepożądanymi. Ten 
problem dotyczy najmłodszych, którzy powinni potrafić precyzyjnie podążać do 
określonych zasobów wiedzy bez ryzyka kontaktu z przemocą, pornografią etc. 

Nieco starsi użytkownicy powinni mieć zdolność oceny prawnych aspektów 
swojej działalności w sieci często balansującej na granicy dopuszczalności. 

 Kolejnym obszarem oddziaływania jest wypracowanie zdolności oceny ryzyka 
podczas nawiązywania wirtualnych relacji oraz umiejętność prowadzenia 
korespondencji  w sposób bezpieczny tj. bez ujawniania danych wrażliwych                                 
i kreatywne wykorzystanie mechanizmów obronnych przeciwko procesowi groomingu. 
W całości zawiera się  potrzeba wypracowania mechanizmów pozwalających na 
wspólne korzystanie ze środków i narzędzi technologii informacyjnej przez małoletnich 
i ich opiekunów w taki sposób by korzystanie np. z portali społecznościowych nie 
ułatwiało zdobywania wiedzy o rodzinie.  

 Program realizowany jest poprzez spotkania i warsztaty z osobami małoletnimi, 
a potem  z ich opiekunami i wychowawcami. Daje to możliwość pozyskania wiedzy, 
jakiej opiekunowie nie mają i wykorzystania jej podczas spotkań, które prowadzone  są  
w formie pogadanek z wykorzystaniem technik multimedialnych.  
W ramach programu opracowano i opublikowano Poradnik dla rodziców 
„Cyberdżungla ” oraz  „Cyberniebezpieczeństwa”, stanowiące materiał dydaktyczny 
dla rodziców i osób zainteresowanych powyższą problematyką. Publikacje te zawierają 
informację wprowadzające osoby, które nie miały kontakt z siecią, w tajniki wirtualnej 
rzeczywistości. Przekaz ten obrazowany jest pojęciami dostępnymi dla przeciętnego 
odbiorcy mając na celu wskazanie możliwości sprawowania nadzoru nad małoletnimi.   
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I. The project shall focus on prevention and/or reduction of everyday crime and fear 
of crime within the theme.  
(Projekt powinien koncentrować się na zapobieganiu przestępczości i/lub 
ograniczeniu przestępczości i poczucia zagrożenia, w ramach tematu konkursu).  
 
8. How does the project contribute to crime prevention and/or reduction of crime or 

the fear of crime? Max. 150 words.  
(W jaki sposób projekt przyczynia się do zapobiegania przestępczości i/lub 
ograniczania przestępczości i poczucia zagrożenia? Max. 150 słów.) 

 
Narzędzia technologii informacyjnej w tym środki społecznego komunikowania 

się o szerokim zasięgu jakim jest Internet mogą stanowić  zalążek przestępczości. 
Pozwalają one zdobyć wiedzę o świecie, pomagają tworzyć własny system wartości, 
kształtując  postawy i umiejętności. W związku z tym ich rolę w świecie 
współczesnym a szczególnie w edukacji powinno się postrzegać nie tylko w aspekcie 
nieopisanych możliwości i tworzenia ogromnych szans, ale też w aspekcie 
niebezpieczeństw i zagrożeń oraz potencjalnych możliwości wykorzystania ich przez 
środowiska  przestępcze. W związku z tym zadaniem projektu jest poprawa 
świadomości w zakresie odpowiedzialności karnej za zachowania przejawiane                     
w Internecie, wyczerpujące znamiona czynów zabronionych. Założenia programu 
ukierunkowane są również na poszerzenie wiedzy dorosłych użytkowników takich jak 
rodzice czy wychowawcy na temat popularnych środowisk wykorzystywanych przez 
młodzież w sposób ryzykowny, co w efekcie pozwala im sprawować skuteczny 
nadzór nad nimi i kształtować ich właściwe postawy. Ważnym aspektem wdrażanym 
przez program jest także nauka umiejętność ochrony danych wrażliwych, które mogą 
stanowić narzędzie do przestępczej działalności określonych grup. 

 
 
9. How is the project contributing to raising citizens’ awareness of crime prevention? 

Max.150 words.  
(W jaki sposób projekt wpływa na podnoszenie świadomości społeczeństwa w 
zakresie zapobiegania przestępczości? Max. 150 słów.) 
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Program zakłada wypracowanie umiejętności oceny wagi informacji 
przekazywanych w sieci  (dla środowisk przestępczych) o życiu realnym. Uczestnicy 
spotkań mają możliwość w formie zajęć warsztatowych zapoznać się ze sposobem 
prowadzenia korespondencji ukierunkowanej na pozyskiwanie danych wrażliwych,   
w sposób zawoalowany. Zapoznają się z witrynami i portalami wykorzystywanymi 
przez młodzież i poddają wspólnie z prowadzącym analizie ryzyka pod kątem 
nawiązania ryzykownych relacji, szczególnie przez najmłodszych użytkowników. 
Zapoznają się z popularnymi grami oraz ich fabułą. Uczestniczą w pokazie 
multimedialnym, który w sposób atrakcyjny wzbogaca ich wiedzę na temat Internetu. 
Prowadzi to w konsekwencji do budowanie autorytetu rodzica zorientowanego  
w wirtualnej rzeczywistości, który w odbiorze młodszych pokoleń staje się partnerem 
w rozmowie. Tak zbudowane relacje w rodzinie pozwalają na współdziałającą 
aktywność w sieci szczególnie w obszarze portali społecznościowych w taki sposób, 
by informacje zamieszczane w nich przez poszczególnych członków rodziny nie 
uzupełniały się i nie przekształciły się w jeden rzetelny obraz funkcjonowania rodziny 
w sieci oraz świecie rzeczywistym co przyczynia się do eliminacji zagrożeń jakie rodzi 
korzystanie z Internetu. 

 
II. The project shall have been evaluated and have achieved most or all of its 
objectives.  
(Projekt powinien być uprzednio poddany ewaluacji oraz osiągnąć większość, lub 
wszystkie zakładane cele) 
 
10.  What was the reason for setting up the project? What problem(s) did it aim to 

tackle?. 
(Jakie były przyczyny powstania projektu? Jakie problemy miał rozwiązać?)  

 
Dynamiczny rozwój Internetu spowodował, iż stał się on podstawowym 

źródłem informacji, rozrywki a nawet komunikacji dla dzieci i młodzieży. Dostępne 
bezpłatne komunikatory, portale społecznościowe czy inne możliwości, które daje 
Internet spowodowały to, że dzieci i młodzież zaczęły spędzać w wirtualnej 
rzeczywistości coraz więcej czasu. Sytuacje komplikowało również to, że ich 
opiekunowie bardzo często posiadali wiedzę na temat korzystania z komputera czy 
Internetu na dużo niższym poziomie niż ich dzieci. Prowadziło to w konsekwencji do 
utraty zdolności kontroli wychowawczej nad małoletnimi i braku dostatecznej wiedzy 
na temat zapewnienia im bezpieczeństwa w sieci. Dysfunkcja ta generowała szereg 
zagrożeń  w życiu realnym oraz w procesie kształtowania właściwych postaw. Osoby 
małoletnie w sposób świadomy lub nieświadomy przekazywały i nadal przekazują 
nieupoważnionym internautom informacje stanowiące dane osobowe lub inne treści, 
które mogą zostać niewłaściwie wykorzystane.  

 
 
11.  Was the context analysed before the project was initiated? How and by whom? 

Which data were used? Max. 150 words.  
(Czy problem był analizowany przed wdrożeniem projektu? Jak i przez kogo? Jakich 
danych użyto? Max. 150 słów.)  

 
Analiza została przeprowadzona w Wydziale Prewencji KMP w Szczecinie  na 

podstawie pytań kierowanych przez rodziców, pedagogów, nauczycieli w czasie 
spotkań z Policją oraz na bazie kierowanych do KMP pism z prośbą  
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o przeprowadzenie zająć z zakresu zagrożeń w Internecie oraz danych statystycznych 
dotyczących przestępczości nieletnich. We wstępnej fazie projektu analiza została 
poszerzona o informacje z przeprowadzonych badań ankietowych na losowo 
dobranej grupie rodziców uczestniczących w spotkaniach szkolnych. 
Przeprowadzone badania potwierdziły konieczność prowadzenia spotkań o tej 
tematyce, a także wskazują obszary na których należy skupić się szczególnie. 
Wskazało to również na potrzebę prowadzenia spotkani o charakterze edukacyjnym 
mających na celu dążenie do zmiany mentalności poszczególnych rodziców, którzy  
w oparciu o stereotypowe zachowania i roszczeniową postawę cedują obowiązek 
ochrony dzieci przed niebezpieczeństwem na szereg instytucji, wyłączając siebie. 

 
 
12.  What were the objective(s) of the project? Please, if applicable, distinguish 

between main and, secondary objectives. Max. 150 words.  
(Jakie były cele projektu? Jeśli to możliwe rozdziel cele główne od drugorzędnych. 
Max. 150 słów.) 

 
Cel główny składa się z dwóch elementów składowych. Poprawa świadomości 

na temat zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu, oraz poprawa 
bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w sieci poprzez uaktywnienie kontroli rodzicielskiej 
nad dziećmi korzystającymi z zasobów Internetu poprzez pomoc w wypracowaniu 
mechanizmu pozwalającego na jednoczesne, wspólne korzystanie z zasobów 
Internetu dzieci z opiekunami, w określonych zasadach szczególnie na płaszczyźnie 
rozrywki. Celem drugorzędnym jest zapoznanie dorosłych z popularnymi 
środowiskami internetowymi wykorzystywanymi przez małoletnich. Cele 
drugorzędne dzielą się w oparciu o płaszczyznę działania tj. młodzież i dorośli to: 
Edukacja w zakresie możliwości popełniania przestępstw i wykroczeń przy 
wykorzystaniu Internetu. Wskazanie sytuacji w których może dojść do przekazania 
danych osobowych. Nauka precyzyjnego wyszukiwania informacji w Internecie w taki 
sposób by uniknąć kontaktu z treściami zbędnymi lub zakazanymi. Wskazanie 
skutków ubocznych korzystania z Internetu bez ograniczeń czasowych. Zapoznanie ze 
strukturą, możliwościami, wartościami i zagrożeniami płynącymi z Internetu. 
Ustalenie zasad korzystania z Internetu. Nauka korzystania z aplikacji kontroli 
rodzicielskiej. Przeciwdziałanie groomingowi. 

 
 
13.  Did you build in internal goals to measure the performance of the project?   If so, 

please describe at what stage of the project and how you measured whether the 
project was moving in the planned direction. Max. 150 words. (Czy stworzyłeś cele 
wewnętrzne do pomiaru stopnia realizacji projektu? Jeśli tak, proszę opisać, na 
jakim etapie realizacji projektu iw jaki sposób mierzyłeś, czy projekt jest realizowany 
zgodnie z planem. Max 150 słów.) 
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Stopień realizacji projektu mierzony jest min. poprzez ocenę liczby 
zainteresowanych szkół w zakresie prowadzonych zajęć oraz o dane statystyczne 
dotyczące ilości popełnianych przez nieletnich czynów karalnych w tym czynów 
popełnianych przy użyciu Internetu na terenie Szczecina. I tak w roku 2013 
przeprowadzono 16 spotkań , w roku 2014 przeprowadzono 17 spotkań, w pierwszej 
połowie 2015 roku przeprowadzono 39 spotkań. W pierwszej połowie 2013 roku 
odnotowano ogólną ilość czynów karalnych w liczbie 436 popełnionych przez 208 
nieletnich sprawców czynów karalnych. W pierwszej połowie 2014 roku liczba ta 
spadła do 257 czynów karalnych popełnionych przez 126 nieletnich sprawców 
czynów karalnych. W pierwszej połowie 2015 roku 154 czyny dokonane przez 64 
sprawców. Widoczna jest duża tendencja spadkowa. Zaznaczyć należy, iż we 
wskazanym okresie nie odnotowano typowych czynów popełnianych przy użyciu 
Internetu dokonanych przez nieletnich sprawców tj. czynów z art. 286 §1 kk, 267 KK, 
268 kk. Projekt w dalszym ciągu jest w fazie realizacji co wynika z potrzeb zgłaszanych 
przez placówki zainteresowane udziałem w programie. O skuteczności spotkań 
świadczyć mogą informacje płynące ze szkół wskazujące na zmiany postaw uczniów 
oraz wspólne i spójne działanie rodziców w zakresie poprawy kontroli rodzicielskiej 
oraz spadek ilości czynów karalnych popełnianych przez nieletnich pomimo wzrostu 
użytkowania Internetu. Realizacji projektu przebiega zgodnie z jego założeniami. 

 
14.  Has there been a process evaluation? Who conduced the evaluation (internally or 

externally?) and what where the main results? Max. 300 words. (Czy 
przeprowadzona została ewaluacja procesu? Kto przeprowadził ewaluację i czy było 
to robione wewnętrznie czy zewnętrznie? Jakie były główne wyniki? Max. 300 słów.) 

 
Ewaluacja wewnętrzna procesu prowadzona jest na bieżąco przez 

funkcjonariuszy realizujących projekt. Odnosi się ona do zainteresowania podmiotów 
takich jak szkoły czy placówki opiekuńczo wychowawcze zainteresowane 
przeprowadzeniem zająć z zakresu zagrożeń w Internecie. Ewaluacja procesu 
projektu prowadzona jest również na podstawie analizy danych statystycznych 
dotyczących popełniania czynów karalnych przez osoby nieletnie.   

 
15.  Has there been an outcome or impact evaluation? Who conducted the evaluation 

(internally or externally?), which data an evaluation method where used and what 
were main results? Max. 300 words. 
(Czy została przeprowadzona ewaluacja wyniku projektu i skuteczności 
(wewnętrzna lub zewnętrzna)? Które dane o metodach oceny były wykorzystane i 
jakie były główne rezultaty? Max. 300 słów.) 

 
Ewaluacja wewnętrzna wyników projektu i jego skuteczności była prowadzona  

min. na podstawie analizy danych statystycznych dotyczących popełniania czynów 
karalnych przez osoby nieletnie. Kształtujące się na wysokim poziomie 
zainteresowanie placówek oświatowych to również czynnik brany pod uwagę  
w procesie autoewaluacji. Wszystkie zebrane dane  pozwoliły na ukierunkowanie 
projektu i budowanie jego mocnych stron przy jednoczesnym eliminowaniu 
zagadnień które uległy przedawnieniu. Zmniejszająca się ilość czynów karalnych 
popełnianych przez nieletnich również może świadczyć o pozytywnych wynikach 
projektu. Brak jest możliwości badawczych do weryfikacji danych dotyczących 
sytuacji w których uczestnicy projektu dzięki zdobytej wiedzy uchronili siebie lub inne 
osoby, w tym małoletnich przed staniem się ofiara przestępstwa popełnionego za 
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pomocą Internetu.  Każde spotkanie z osobami dorosłymi poprzedzone jest 
spotkaniem w klasach szkolnych. Podczas trwania zajęć odkrywane są kolejne nowe 
problemy związane z użytkowaniem sieci. To forma poprawy skuteczności przekazu  
i ciągłego dobierania treści do potrzeb. 
 
III. The project shall, as far as possible, be innovative, involving new methods or new 
approaches.  
(Projekt powinien być innowacyjny i zawierać nowe metody Iub nowe podejścia do 
problemu)  
 
16.  How is the project innovative in its methods and/or approaches? Max. 150  words.  

(W jaki sposób projekt jest innowacyjny w swoich metodach i/lub podejściu? Max. 
150 słów.) 

 
Innowacyjność projektu związana jest z podejściem do problemu jaki pojawił 

się w momencie dynamicznego rozwoju Internetu i przestępczości która jest z tym 
związana. Złudne przekonanie o pełnej anonimowości w sieci powoduje, że nowy 
obszar naszej aktywności, pozbawiony tradycyjnej kontroli, sprawdzonej w świecie 
realnym, staje się areną coraz chętniej wykorzystywaną przez cyberprzestępców.  
W naszym myśleniu często brakuje zrozumienia, iż Internet to przestrzeń oderwana 
od fizycznego terytorium państwa, co skutkuje ograniczeniem nie tylko pola 
ochrony, ale i samej definicji bezpieczeństwa. Założenia te wpływają na 
zredukowanie możliwości dostrzeżenia zagrożeń płynących z wirtualnej 
rzeczywistości, podważając tym samym zdolność do skutecznej obrony. W takich 
okolicznościach poszukuje się komplementarnych rozwiązań prawnych zarówno na 
szczeblach międzynarodowych, jak i krajowych zapominając, że skuteczne 
przeciwdziałanie takim zjawiskom musi być związane z szeroko pojęta profilaktyka  
i edukacją. Właśnie w ten sposób projekt dąży do ograniczenia przestępczości,  
w tym przestępczości internetowej wśród nieletnich i małoletnich. Nie skupia się 
jednak na wykazywaniu czynów zabronionych i odpowiedzialności karnej za ich 
popełnienie, choć taki element zawiera. Ideą projektu a przy tym jego 
innowacyjnością jest to, że ukazuje zagrożenia na jakie mogą natrafić w Internecie 
jego małoletni użytkownicy. Założenia programu ukierunkowane są na kształtowanie 
umiejętności precyzyjnego wyszukiwania określonych informacji w taki sposób by 
uniemożliwić kontakt z treściami niepożądanymi. Jednym z obszarów oddziaływania 
jest wypracowanie zdolności oceny ryzyka podczas nawiązywania wirtualnych relacji 
oraz umiejętność prowadzenie korespondencji w sposób bezpieczny, bez ujawniania 
danych wrażliwych i kreatywne wykorzystanie mechanizmów obronnych przeciwko 
działającym w sieci przestępcom. Dorosłym natomiast daje narzędzia do 
sprawowania w dużo szerszym zakresie kontroli rodzicielskiej. 

 
 
IV. The project shall be based on cooperation between partners, where possible.  
(Projekt, w takim stopniu jak to możliwe, powinien opierać się na współpracy z 
partnerami.) 

 
17.  Which partners or stakeholders were involved in the project an what was  their 

involvement? Max. 200 words. 
(Partnerzy lub podmioty, którzy brali udział w projekcie oraz ich zaangażowanie w 
projekt. Max. 200 słów) 
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Dyrektorzy szkół, placówek opiekuńczo wychowawczych, Młodzieżowych 

Ośrodków Socjoterapii i pedagodzy szkolni zajęli się organizacją pogadanek, zajęć 
warsztatowych oraz diagnozą skali problemu i zainteresowania w poszczególnych 
placówkach. Przekazali informacje na temat skali określonych zjawisk na terenie 
placówki, zgłaszając pojawiające się problemy dotyczące nieakceptowalnych 
zachowań nieletnich użytkowników Internetu. Do ich zadań należało również 
przygotowanie i  udostępnienie sal do prowadzenia zajęć. Komisja Bezpieczeństwa 
Publicznego Urzędu Miejskiego w Szczecinie pomoc w finansowaniu przedsięwzięcia. 
Kościół jako element pozostający w bezpośrednim kontakcie z dziećmi i młodzieżą  
w procesie dydaktycznym w szkole oraz podczas rekolekcji wkomponuje treści  
o odpowiedzialności we własny przekaz. Operatorzy sieci internetowych w zakresie 
propagowania założeń programowych oraz konsultacji strategicznych.  

 
V. The project shall be capable of replication in other Member States. (Projekt 
powinien nadawać się do powielenia/wdrożenia w innych państwach członkowskich.) 
 
18.  How and by whom is the project funded? Max. 150 words.  

(Jak i przez kogo projekt jest finansowany? Max. 150 słów.)   
 

W początkowym okresie projekt był finansowany w całości z budżetu Komisji 
Bezpieczeństwa Publicznego Urzędu Miejskiego w Szczecinie. Finansowanie to 
dotyczyło przygotowania materiałów dydaktycznych. Pozostałe koszty w tym koszty 
związane z wykorzystaniem zasobów ludzkich ponoszą realizujący projekt oraz 
organizatorzy spotkań.  

 
 

19.  What were the costs of the project in terms of finances, material, infrastructure 
and human resources? Max. 150 words.  
(Jaki był koszt projektu w odniesieniu do finansów, materiału, infrastruktury i 
zasobów ludzkich? Max. 150 słów.) 

  
W pierwszej fazie projektu około 4000 tyś zł. Koszty te dotyczyły przygotowania 

materiałów dydaktycznych. W odniesieniu do zasobów ludzkich, czyli przygotowania 
projektu oraz przeszkolenia osób prowadzących zajęcia w jego ramach nie ma 
możliwości wyliczenia dokładnych kosztów z uwagi na to, że prowadzący projekt 
wykonywali go w ramach swoich obowiązków służbowych.  
 
20.  Has a cost-benefit analysis been carried out? If so, describe the analysis, including 

how and by whom it was carried out and list the main findings of the analysis. Max. 
150 words.  
(Czy została przeprowadzona analiza korzyści i kosztów? Jeśli tak, proszę opisać 
analizę, w tym w jaki sposób i przez kogo została przeprowadzona i wymienić 
główne wnioski. Max. 150 słów.)  

 
W znacznej mierze koszty generowane były poprzez konieczność 

wydrukowania materiałów dydaktycznych dla rodziców, pedagogów, nauczycieli. 
Materiały te zostały przekazane do wykorzystania przez  funkcjonariuszy Policji  oraz 
pedagogów, nauczycieli i samych rodziców. Analiza dokładnych kosztów związanych  
z wykorzystaniem zasobów ludzkich nie jest możliwa z uwagi na to, że osoby 



 

 9 

prowadzące zajęcia, związane z projektem oraz go wspomagające wykonywały je  
w ramach swoich obowiązków służbowych. Prowadzona ewaluacja wewnętrzna 
realizacji projektu oraz jego efektywności  prowadzi do wniosku, iż koszty projektu są 
niewspółmierne do korzyści jakie on przynosi. 

 
21.  Are there adjustments to be made to the project to ensure a successful  replication 

in another Member State?  
(Czy należy dokonać zmian w projekcie, aby zapewnić pomyślne wdrożenie go w 
innym państwie członkowskim?) 

 
Podejście zawarte w projekcie dotyczące zagrożeń wynikających z działalności 

w Internecie nie wymaga żadnych zmian, gdyż jest uniwersalne dla każdego państwa 
członkowskiego. Zmiany jakich można byłoby by dokonać w projekcie mogą dotyczyć 
jedynie specyfiki prawa karnego danego kraju i systemowych rozwiązań prawnych 
jakie uwzględnia prawodawstwo każdego z państw członkowskich.  Pod uwagę należy 
wziąć jednak poziom świadomości i rozwój technologiczny każdego państwa. Przekaz 
musi być dostosowany do lokalnych potrzeb 
 
22.  How is the project relevant for the other Member States? Please explain the 

European dimension of your project.  
(W jaki sposób projekt jest istotny dla innych państw członkowskich? Proszę 
wyjaśnić europejski wymiar projektu.) 

 
Rozwojowi społeczeństwa informacyjnego, powiązanemu z rozszerzaniem 

zasięgu Internetu, towarzyszy przenikanie następnych aspektów ludzkiej działalności 
do cyberprzestrzeni. Dostępny w państwach członkowskich zasięg Internetu oraz 
możliwość natychmiastowego dostępu do niego z niemal dowolnego miejsca na Ziemi, 
w połączeniu z niewielkimi kosztami użytkowania, sprawił, że coraz więcej podmiotów, 
a także indywidualnych osób decyduje się przenosić różne elementy swojej codziennej 
aktywności do cyberprzestrzeni. Dostępny za pomocą komputerów, tabletów, 
telefonów komórkowych, czy innych urządzeń Internet stał się jednym  
z podstawowych mediów, synonimem wolności słowa i nieskrępowanego transferu 
informacji, a w pewnych przypadkach z powodzeniem wykorzystywany jest jako 
narzędzie rewolucji i zmian społecznych. Nie zmienia to faktu, iż jego użytkowanie  
w dalszym ciągu narażone jest na rożnego typu zagrożenia. Poprawa świadomości na 
temat zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu przez dzieci i młodzież, 
uaktywnienie kontroli rodzicielskiej nad dziećmi korzystającymi z Internetu oraz 
poprawa bezpieczeństwa wśród jego użytkowników to element uniwersalny dla 
wszystkich państw członkowskich. Obecnie Unia Europejska wspiera cyfryzację państw 
członkowski aby dostęp do Internetu był jak najszerszy. Sprawny i ogólnodostępny 
Internet to szansa na zwiększenie możliwości edukacyjno-rozwojowych każdego  
z państw członkowskich. Ważne jest również by ten Internet był bezpieczny dla jego 
użytkowników.  
 
 
Please provide a short general description of the project (abstract for inclusion in the 
conference booklet – max. 150 words)  
(Proszę przedstawić krótki ogólny opis projektu (streszczenie do umieszczenia w 
broszurze konferencyjnej – max. 150 słów) 
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Program profilaktyczny „Cyberdżungla” to inicjatywa skierowana do dzieci  
i młodzieży oraz ich opiekunów. Program mający na celu podniesienia poziomu 
bezpieczeństwa. Przeprowadzany jest w formie spotkań i warsztatów z dziećmi, 
młodzieżą oraz ich rodzicami, opiekunami, wychowawcami.  Prosty, przystępny język  
i rozmowa o trudnych sprawach to jedna z zalet Cyberdżungli. Prowadzący spotkania 
przekazują treści dostosowywane do wieku i możliwości dydaktycznych odbiorców. 
Projekt składa się z kilku elementów składowych. Pierwszym zadaniem jest poprawa 
świadomości na temat zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu przez dzieci  
i młodzież oraz poprawa bezpieczeństwa wśród jego użytkowników. Drugim 
elementem jest uaktywnienie kontroli rodzicielskiej nad dziećmi korzystającymi  
z Internetu oraz wypracowanie mechanizmów pozwalających na wspólne z niego 
korzystanie przez dzieci i ich opiekunów.  Trzecim jest poprawa relacji w rodzinie  
i budowanie autorytetu rodzica, który zaznajomiony ze specyfiką wirtualnych 
środowisk młodzieżowych staje się partnerem dla nastolatka w rozmowie  
o problemach. 
 
 


