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1. Wprowadzenie

1.1. Wstęp
Ewaluacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Cyberprzemocy i Infoholizmowi na lata 2018 – 2020
(zwanego dalej Programem lub GPPCiI ) została wykonana przez Fundację IDEA Rozwoju na zlecenie
Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Gdyni.
W rozdziale pierwszym będą Państwo mogli zapoznać się z metodologią oraz przebiegiem badania. W
rozdziale drugim przedstawimy na ile działania realizowane w ramach Programu były adekwatne do
potrzeb mieszkańców, w jaki sposób identyfikowano te potrzeby oraz jak dopasowano narzędzia służące
rozwiązywaniu zidentyfikowanych problemów. Przyjrzymy się również poszczególnym działaniom w
Programie oraz ich skuteczności. Sprawdzimy jak wyglądała promocja oraz jaki wpływ na GPPCiI miała
pandemia COVID 19. W rozdziale trzecim znajdą Państwo wnioski i rekomendacje z badania
przedstawione w prostej syntetycznej formie.

1.2. Przyjęta metodologia oraz przebieg badania
W badaniu zostały zastosowane następujące kryteria ewaluacyjne:
● trafność rozumiana jako stopień dopasowania działań podejmowanych w ramach Programu do
potrzeb mieszkańców Gdyni oraz dopasowanie narzędzi do rozwiazywania zdiagnozowanych
problemów,
● skuteczność – kryterium pozwalające podsumować efekty podejmowanych działań w odniesieniu do
zdefiniowanych celów Programu,
● efektywność – rozumiana jako relacja uzyskanych efektów do poniesionych nakładów w ramach
Programu.
● celowość/użyteczność – kryterium to pozwoli ocenić, w jakim stopniu uzyskane efekty odpowiadają
na potrzeby odbiorców wsparcia.
Wspólnie z zamawiającym ustalono następujące pytania badawcze:
1. Na ile działania realizowane w Programie były dostosowane do potrzeb uczestników Programu?
2. Jakie są efekty Programu? Czy założone cele Programu zostały osiągnięte?
3. Jakie były czynniki utrudniające realizację Programu?
Punktem wyjścia dla realizowanych w ramach niniejszej ewaluacji prac badawczych była analiza danych
zastanych (desk research).
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Analizie zostały poddane m.in. następujące dokumenty


Gminny Program Przeciwdziałania Cyberprzemocy i Infoholizmowi na lata 2018 – 2020, przyjęty
uchwałą z dnia 26 września na sesji Rady Miasta Gdynia.



Oferta organizacji In gremio „ Gdyni@ - online i offline – zawsze bezpiecznie” – projekt w
zakresie zwiększenia bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i reagowania na zagrożenia związane
z infoholizmem. Termin realizacji projektu 20.12.2018 – 30-06.2020.



Sprawozdanie częściowe z wykonania projektu organizacji In gremio „ Gdyni@ - online i offline
– zawsze bezpiecznie” – za okres 20.12.2018 do 31.12.2018



Sprawozdanie częściowe z wykonania projektu organizacji In gremio „ Gdyni@ - online i offline
– zawsze bezpiecznie” – za okres 01.01.2019 – 31.12.2019



Sprawozdanie końcowe z wykonania projektu organizacji In gremio „ Gdyni@ - online i offline –
zawsze bezpiecznie” – za okres– 20.12.2018 – 30-06.2020



Oferta organizacji In gremio „Empatia w internecie –gdyński program przeciwdziałania
zagrożeniom wynikającym z nowych technologii” . Termin realizacji projektu 21.09.2020 – 3006.2022.



Informacja prasowa z dnia 20.07.2018 Opis projektu realizowanego przez Miasto Gdynia „Ja w
internecie” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 –
2020 w ramach konkursu ogłoszonego przez operatora programu Fundację Legalna Kultura.
Projekt realizowany w terminie 01.04.2018 – 30.06.2018



Publikacja „Młodzi cyfrowi. Nowe technologie. Relacje. Dobrostan” Maciej Dębski, Magdalena
Bigaj, Fundacja Dbam o Mój Z@sięg 2019, współfinansowana, ze środków budżetu miasta
Gdynia,

Strony internetowe:


http://fonolandia.edu.pl/



http://www.cyberprzemocgdynia.pl



www.dbamomojzasieg.com



https://www.gdynia.pl/co-nowego,2774/falochron-dla-edukacji,548826



https://www.gdynia.pl/co-nowego,2774/gdynia-prekursorem-w-walce-z-cyberprzemoca,528761



http://www.profilaktykaspoleczna.pl/



http://www.razem.pl/



https://www.futured.pl/



https://gdyniawspiera.pl/



https://www.gdynia.pl/kalendarz/wydarzenia-inne,6823/badz-bezpieczny-w-sieci-528635,528635
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https://www.gdynia.pl/1341-1041-2018-10-26-2018-11-08,7966/fonolandia-w-szkolach,529957



https://www.gdynia.pl/mieszkaniec/lista-podmiotow-ubiegajacych-sie,3841/otwarty-konkurs-ofert-nawspieranie-realizacji-zadan-w-zakresie-zapobiegania-zjawisku-cyberprzemocy-i-infoholizmowi,532098



https://www.gdynia.pl/co-nowego,2774/w-gdynskich-szkolach-naucza-odpowiedzialnoscicyfrowej,529627



https://www.gdynia.pl/co-nowego,2774/gdynia-prekursorem-w-walce-z-cyberprzemoca,528761



https://bip.um.gdynia.pl/2018-6,7478/rozstrzygniecie-konkursu-na-wspieranie-zadan-w-zakresiezapobiegania-zjawisku-cyberprzemocy-i-infoholizmowi,532256



https://www.gdynia.pl/1338-1038-2018-10-05-2018-10-11,7947/po-xlvi-sesji-rady-miasta,529124



https://www.gdynia.pl/dla-mediow/2018-65,7957/zaproszenie-na-poniedzialkowa-konferencjeprasowa-w-gdynia-infobox,529598



https://www.gdynia.pl/co-nowego,2774/fonolandia-nauczy-najmlodszych-odpowiedzialnoscicyfrowej,524184



https://www.gdynia.pl/spoleczenstwo,7580/spotkali-sie-by-rozmawiac-o-pomocy-dla-gdynian-zuzaleznieniami-i-w-kryzysach-psychicznych,535333



https://www.gdynia.pl/co-nowego,2774/robert-lewandowski-inwestuje-w-gdynska-firme,527419



https://www.gdynia.pl/co-nowego,2774/sedzia-anna-maria-wesolowska-szkolila-dyrektorowszkol,520243



https://www.gdynia.pl/sport-i-zdrowie,7717/dbamy-o-dzieci-cykl-seminariow-tematycznych-dlarodzicow,543650

Następnie odbyło się spotkanie strukturyzujące z przedstawicielem Zamawiającego, które miało za
zadanie:


doprecyzować potrzeby zamawiającego,



przedyskutować metodologię i wybrać najskuteczniejsze narzędzia badawcze,



przedyskutować sprawy organizacyjne (dostępność danych, harmonogram badania, wymagania
dotyczące formy prezentacji wyników itp.).

Przeprowadziliśmy wywiady pogłębione z:


Przedstawicielem Stowarzyszenia In-gremio oraz Przedstawicielem Fundacji Dbam o Mój
Z@sięg - współtwórcami Programu oraz realizatorami dwóch głównych projektów w Programie,



Przedstawicielami szkół i przedszkoli, które brały udział w Programie – trzy wywiady



Przedstawicielem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z Zespołu ds. rodzinnej pieczy
zastępczej



Przedstawicielem Gdyńskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
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Wywiady realizowane były na podstawie przygotowanego wcześniej scenariusza i dotyczyły
następujących zagadnień:


trafności i użyteczności Programu w kontekście zidentyfikowanych potrzeb grup docelowych



przebiegu i sposobu realizacji działań w Programie,



efektów Programu: korzyści dla mieszkańców Gdyni,



barier napotykanych w realizacji Programu i sposobów ich rozwiązywania



rekomendacji dotyczących potrzeb grup docelowych, form i zakresu wsparcia w przyszłym
Programie

W związku z trwającym przez cały czas stanem pandemii COVID19 wywiady zostały zrealizowane w
formie zdalnej.
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2. Wyniki badania
Gminny Program Przeciwdziałania Cyberprzemocy i Infoholizmowi na lata 2018 – 2020 został przyjęty
uchwałą z dnia 26 września na sesji Rady Miasta Gdyni.
Program został napisany z myślą o kontynuacji szeroko zakrojonych działań na rzecz walki z
cyberprzemocą

oraz

infoholizmem,

rozumianym

jako

niekontrolowane

przebywanie

w

cyberprzestrzeni. W Programie wskazano na konieczność podjęcia działań mających na celu
powstrzymanie sprawców cyberprzemocy oraz umożliwienie jej ofiarom uzyskanie niezbędnej pomocy1.
Głównym cele Programu było przeciwdziałanie zjawisku cyberprzemocy oraz wszelkim zagrożeniom
płynącym z szeroko rozumianych uzależnień od internetu.
Program był realizowany poprzez dwa cele szczegółowe, w ramach których wskazano następujące
kierunki działań oraz zakładane rezultaty:
Cel 1: Wzrost świadomości zagrożeń płynących z cyberprzemocy i infoholizmu.
Kierunki działania:
1. Diagnoza i monitoring występowania zjawiska cyberprzemocy i infoholizmu, opracowanie i
wdrożenie narzędzi/metod badawczych, służących pogłębieniu wiedzy o specyfice zjawisk
występujących na terenie Gdyni.
2. Analiza istniejących oraz stworzenie nowych kompendiów wiedzy dla uczniów, rodziców,
nauczycieli, dyrektorów placówek oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych (dziennych i
całodobowych) oraz mieszkańców w zakresie zjawiska cyberprzemocy i infoholizmu.
3. Upowszechnienie wiedzy z zakresu cyberprzemocy i infoholizmu w ramach kampanii
społecznych, konferencji, lokalnych debat i konkursów.
4. Cykliczne i planowe podnoszenie poziomu wiedzy z zakresu zjawiska cyberprzemocy i
infoholizmu wśród specjalistów (psychologów, psychoterapeutów, pedagogów), nauczycieli,
uczniów, rodziców oraz dorosłych mieszkańców Gdyni

1

Duża dynamika rozwoju niepożądanych zjawisk związanych z tym tematem oraz konieczność nieustannego dopasowywania
założeń Programu do aktualnych problemów mieszkańców skutkowała decyzją o realizacji Programu w krótszej perspektywie
czasowej.
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Zakładane rezultaty:
1. Realizacja badań, opracowywanie i upowszechnianie wyników.
2. Opracowywanie i aktualizacja materiałów informacyjnych i edukacyjnych na temat zjawiska
cyberprzemocy i infoholizmu.
3. Realizacja kampanii społecznych, konferencji, lokalnych debat i konkursów w zakresie
cyberprzemocy i infoholizmu.
4.

Przeprowadzenie cyklu szkoleń z zakresu cyberprzemocy i infoholizmu wśród nauczycieli,
uczniów, rodziców, dorosłych mieszkańców Gdyni.

Cel 2:Harmonizowanie współpracy instytucji i organizacji działających na rzecz dzieci, młodzieży, ich
rodzin oraz mieszkańców Gdyni w zakresie przeciwdziałania cyberprzemocy i infoholizmowi.
Kierunki działania:
1. Budowanie

gdyńskiej

koalicji

na

rzecz

rozwiązywania

problemów

związanych

ze zjawiskiem cyberprzemocy i infoholizmu.
2. Stworzenie i upowszechnienie bazy zasobów oraz potrzeb instytucjonalnego wsparcia osób
uwikłanych w cyberprzemoc/infoholizm.
Zakładane rezultaty:
1. Funkcjonowanie gdyńskiej koalicji na rzecz przeciwdziałania cyberprzemocy/infoholizmowi.
2. Opracowanie spójnego dokumentu, będącego aktualną bazą zasobów i potrzeb
instytucjonalnego wsparcia dla osób uwikłanych w cyberprzemoc/infoholizm.
3.

Opracowanie i wdrożenie podręcznika, poświęconego psychologicznemu wspieraniu osób
uwikłanych w cyberprzemoc/infoholizm.

W zapisach dokumentu wskazano, że w celu zapewnienia skuteczności Programu, konieczna była
współpraca szerokiego grona interesariuszy oraz instytucji gminnych. Działania w Programie
realizowane były m. in. przez:


urząd Miasta Gdyni, w szczególności Wydział Edukacji,



jednostki organizacyjne samorządu lokalnego: szkoły, świetlice socjoterapeutyczne , placówki
opiekuńczo – wychowawcze, Zespół Placówek Specjalistycznych, Policję i Straż Miejską



organizacje pozarządowe,
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partnerów biznesowych i indywidualnych2.

Z wywiadów wynika, że współpraca pomiędzy Urzędem Miasta a organizacjami przebiegała bardzo
sprawnie a nawet „była wzorcowa” jak określił jeden z respondentów. Widać również duże zaufanie i
chęć współpracy pomiędzy szkołami a organizacjami prowadzącymi główne projekty w Programie.
Program finansowany był ze środków własnych, pochodzących z budżetu Miasta Gdyni oraz źródeł
zewnętrznych.

2.1.

Adekwatność realizowanych działań

Gminny Program Przeciwdziałania Cyberprzemocy i Infoholizmowi na lata 2018 – 2020 był kontynuacją
pierwszego Gdyńskiego Programu Przeciwdziałania Cyberprzemocy z 2015 roku. Przy tworzeniu
Programu w 2018 roku Gdynia, jako pierwsza w Polsce, do cyberprzemocy dodała zagadnienia związane
z infoholizmem.

2.1.1. Identyfikacja potrzeb dzięki realizacji rzetelnych badań
W ramach Programu trafnie zidentyfikowano główne problemy w obszarze infoholizmu i
cyberprzemocy, ich intensywność oraz skalę zjawiska. Tak jak poprzedni program, ten również oparty
był na rzetelnych badaniach dotyczących młodzieży oraz wnikliwej obserwacji potrzeb mieszkańców.
Podobnie jak w poprzednim Programie główną grupą docelową byli Gdyńscy uczniowie – grupa
najbardziej narażona na negatywne skutki cyberprzemocy i uzależnienia od nowych technologii. Z
wywiadów z twórcami Programu wynika, że przy pisaniu dokumentu oraz planowaniu działań z nim
związanych brali pod uwagę wyniki trzech dużych badań. Pierwsze badanie zostało przeprowadzone
przez Fundację Dbam o Mój Z@sięg w 2015 roku. Następnie, ta sama organizacja, w latach 2017 – 2019
przeprowadziła badanie dotyczące wzorów korzystania z nowych technologii, na grupie ponad 1000
uczniów gdyńskich szkół. Trzecie badanie w latach 2019 - 2020 zrealizowano w ramach projektu
badawczo-edukacyjnego „Granie na Ekranie”3, którego jednym z celów było zdobycie aktualnej wiedzy
na temat używania gier cyfrowych przez dzieci. W badaniu wzięło udział ponad 600 uczniów z Gdyni.
Na podstawie zdiagnozowanych, w wyżej wymienionych badaniach, problemów zaprojektowano
szeroką gamę działań skierowanych do dzieci i młodzieży oraz ich otoczenia.
Na uwagę zasługuje fakt, że obecnie w Gdyni prowadzone są kolejne badania, które pozwolą poznać
problemy z jakimi borykają się młodzi ludzie oraz dostosować ofertę do ich potrzeb. Pierwsze badanie
2

Na podstawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Cyberprzemocy i Infoholizmowi na lata 2018 - 2020

3

Projekt realizowany był przez Fundację LOTTO im. Haliny Konopackiej, organizatora akcji oraz Fundację Dbam o Mój Z@sięg, partnera
głównego.
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prowadzone w ramach projektu „Empatia w internecie – gdyński program przeciwdziałania zagrożeniom
wynikającym z nowych technologii” dotyczy wpływu pandemii i zdalnego nauczania na uczniów,
rodziców oraz nauczycieli. Drugie badanie zlecone przez UM Gdynia i realizowane również przez
Fundację Dbam o Mój Z@sięg to „Ocena jakości relacji panujących wśród uczniów, rodziców, nauczycieli
i dyrektorów w szkołach prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni”
Jak wskazują informacje pozyskane w trakcie wywiadów, w ramach Programu nie prowadzone były
badania potrzeb i problemów innych grup docelowych np. seniorów.

2.1.2. Dopasowanie narzędzi służących rozwiązywaniu zidentyfikowanych
problemów
W projekcie „Gdynia Online i offline – zawsze bezpiecznie” oraz „ Empatia w internecie – gdyński
program przeciwdziałania zagrożeniom wynikającym z nowych technologii” Stowarzyszenie in Gremio
oraz Fundacja Dbam o Mój Z@sięg przeprowadziła szereg warsztatów i spotkań, nie tylko dla młodzieży
ale również nauczycieli oraz rodziców. Z przeprowadzonych w trakcie niniejszego badania wywiadów
wynika, że program szkoleń i warsztatów był dostosowany do poziomu wiedzy i kompetencji oraz
potrzeb odbiorców. Zajęcia nastawione na przekazanie praktycznej wiedzy były prowadzone w sposób
ciekawy i różnorodny. Wiedza przekazywana była w sposób jasny i zrozumiały. Jak to określił jeden z
respondentów, który był uczestnikiem spotkania prowadzonego dla rodziców:

„… naprawdę otworzyły nam się oczy, zobaczyliśmy problemy o
których istnieniu nie mieliśmy pojęcia, pokazane tak prosto, na
przykładach…”.
Rodzic
Ro

Według pedagogów z którymi były prowadzone wywiady, młodzież była bardzo zadowolona z
uczestnictwa w warsztatach. Najbardziej podobało im się to, że trenerzy mówili ich językiem, znali gry i
aplikacje którymi młodzi się posługują. Podsumowując, możemy stwierdzić, że oferta edukacyjna
związana z tematyką cyberprzemocy i uzależnień od nowych technologii trafiła w potrzeby uczniów,
rodziców oraz grona pedagogicznego. Niemniej, jak wynikało z przeprowadzonych wywiadów, potrzeby
edukacyjne szkół w tym zakresie są o wiele szersze. Większość respondentów wskazywała na potrzebę
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rozszerzenia działań na wszystkie klasy szkoły podstawowej oraz zwiększenia liczby częstotliwości
spotkań zarówno dla uczniów jak i rodziców.
Z działań projektowych, bardzo dobrze oceniane jest również prowadzenie infolinii oraz konsultacji
psychologicznych dla dzieci i rodziców. W sytuacji pandemii, takie formy wsparcia były szczególnie
potrzebne i cieszyły się dużą popularnością.
Zajęcia dla młodszych dzieci zostały przewidziane do realizacji w ramach projektu „Fonolandia”
wdrażanego przez Fundację Dbam o Mój Z@sięg. Działania projektu obejmują dzieci przedszkolne 5-6
latki oraz klasy 1-3 ze szkoły podstawowej. Zajęcia i materiały oceniane są jako bardzo ciekawe i
dostosowane do wieku i potrzeb dzieci. Z części wywiadów wynikało jednak, że z powodu pandemii nie
wszystkie zajęcia udało się przeprowadzić.
W ramach Programu prowadzone były również działania dla innych grup odbiorców. Patrząc lekko
humorystycznie możemy powiedzieć, że niektórzy

gdynianie obejmowani są działaniami

profilaktycznymi już przed swoim urodzeniem. Ponieważ z badań wynika, że dzieci bardzo wcześnie
stykają się z nowymi technologiami, nawet niemowlęta oglądają już filmiki na tabletach,
przeprowadzono warsztaty dla młodych rodziców w szkole rodzenia. Odpowiadając na zdiagnozowane
potrzeby przeprowadzono również warsztaty dla rodzin zastępczych. W zajęciach związanych z
bezpieczeństwem w internecie mogli wziąć też udział seniorzy, którzy coraz częściej korzystają z nowych
technologii i są bardzo narażeni na związane z tym zagrożenia.
Podsumowując w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Cyberprzemocy i Infoholizmowi na lata
2018 -2020 dołożono starań by na bieżąco odpowiadać na potrzeby mieszkańców Gdyni.
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2.2.

Skuteczność działań Programu

Gminny Program Przeciwdziałania Cyberprzemocy i Infoholizmowi na lata 2018 – 2020 został
przedstawiony mieszkańcom Gdyni na konferencji, która odbyła się w dniu 04.10.2018 roku w
Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym Gdynia. Konferencja cieszyła się bardzo dużym
zainteresowaniem, wzięło w niej udział kilkaset osób. Organizatorami wydarzenia były miasto Gdynia i
Stowarzyszenie In gremio. W trakcie wydarzenia przedstawiono również podsumowanie Gminnego
Programu Przeciwdziałania Cyberprzemocy na lata 2015-2018, poruszono tematykę korzystania z
telefonów w gdyńskich szkołach oraz temat eSportu. Uczestnicy mieli również możliwość zapoznania się
z działaniami, które zostały przewidziane do realizacji w ciągu najbliższych dwóch lat w ramach projektu
„ Gdyni@ - online i offline – zawsze bezpiecznie”

2.2.1. Projekt „ Gdyni@ - online i offline – zawsze bezpiecznie”
Projekt „ Gdyni@ - online i offline – zawsze bezpiecznie” był realizowany w ramach konkursu na
wspieranie zadań w zakresie zapobiegania zjawisku cyberprzemocy i Infoholizmowi ogłoszonego przez
miasto Gdynia. Realizatorem projektu były dwie organizacje pozarządowe: Stowarzyszenie In gremio
oraz Fundacja Dbam o mój Z@sięg. Projekt był realizowany od 20 grudnia 2018 do 30 czerwca 2020.
Całkowita wartość projektu to 278 426,17 zł z czego 176 213, 62 zł to kwota dotacji ze środków budżetu
Miasta Gdynia.
Celami projektu
było podniesienie kompetencji uczniów, kadry pedagogicznej szkół oraz rodziców uczniów w zakresie
bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i reagowania na zagrożenia, bezpiecznego korzystania z technologii
informacyjno – komunikacyjnych oraz patologicznego korzystania z internetu – infoholizmu.
Zwiększenie poziomu wiedzy każdej potencjalnej ofiary cyberprzemocy o formie i miejscach w których
może uzyskać pomoc. Popularyzowanie wiedzy o cyberprzemocy, aby każdy świadek występowania tego
zjawiska widział jak zareagować by nie dopuścić do eskalacji problemu oraz efektywnie pomóc ofierze.
Pomoc dla sprawców cyberprzemocy, często nieświadomych zagrożeń stojących za ich działaniem i nie
potrafiących przewiedzieć konsekwencji swoich działań.
Cele szczegółowe:


Podniesienie świadomości uczniów, ich rodziców i nauczycieli w zakresie bezpiecznego
korzystania z cyberprzestrzeni, zwiększenie świadomości uczniów w zakresie ich praw i
obowiązków oraz wiedzy z edukacji prawnej i możliwości uzyskania pomocy w trudnych
sytuacjach,
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Zacieśnienie współpracy rodziców uczniów ze szkołami, organizacjami pozarządowymi w
zakresie bezpieczeństwa w sieci i sposobów reagowania na zagrożenia,



Podniesienie kompetencji społecznych uczniów oraz wychowawczych kadry pedagogicznej i
rodziców,



Wypracowanie i wdrażanie standardów pomocowych na linii rodzice – szkoła,



Poszerzenie wiedzy społeczności lokalnych z zakresu bezpiecznego korzystania z
cyberprzestrzeni i technologii informacyjno – komunikacyjnych,



Wzrost świadomości zagrożeń wynikających z umieszczania w cyberprzestrzeni treści mogących
naruszać dobro i godność innych osób,



Harmonizowanie współpracy instytucji i organizacji działających na rzecz dzieci i młodzieży oraz
ich rodzin,



Wzrost jakości działań edukacyjnych i społecznych w obszarze osób zagrożonych
cyberprzemocą,



Zwiększenie szybkości i jakości interwencji w przypadku wykrycia zagrożenia cyberprzemocą,



Ujednolicenie standardów pomocy,



Stworzenie interdyscyplinarnych zespołów projektowych4.

W ramach projektu zaplanowano szeroki wachlarz działań.
W trakcie trwania projektu, przez Fundację Dbam o Mój Z@sięg, realizowane było badanie „Młodzi
Cyfrowi” dotyczące tego, jak młodzież korzysta z internetu i smartfonów, jaka jest skala fonoholizmu
wśród nastolatków i jak świat cyfrowy wpływa na ich relacje. Było to badanie realizowane w całej Polsce
ale wśród dominujących uczestników byli uczniowie gdyńskich szkół, od których zebrano ponad 1500
ankiet. Wyniki badania wskazują, że co piąty uczeń nałogowo korzysta ze smartfonu a 1/3 uczniów
uważa, że jest uzależniona od serwisów społecznościowych. Może to skutkować problemami z
koncentracją, uczuciem przeciążenia nadmiarem informacji, niepokojem oraz zdenerwowaniem.
W związku z powyższym do najważniejszych działań w projekcie należy zaliczyć warsztaty skierowane do
uczniów gdyńskich szkół podstawowych - w zajęciach wzięło udział ponad 14 000 osób i
przeprowadzono 620 godzin zajęć. Projektem zostało objętych 100% gdyńskich samorządowych szkół
podstawowych oraz dwie szkoły niepubliczne. Warsztaty skierowane były głownie dla uczniów klas V i
VII ale organizatorzy byli otwarci na rzeczywiste potrzeby młodych ludzi i jeżeli szkoła zgłaszała

4

Na podstawie Oferty Realizacji Zadania Publicznego , tytuł oferty „Gdyni@ - online i offline – zawsze bezpieczenie” przygotowanej przez
Stowarzyszenie In gremio oraz Fundację Dbam o Mój Z@sięg
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zapotrzebowanie, aby inne klasy niż te wyznaczone w projekcie brały udział w zajęciach to starali się
wyjść naprzeciw tym oczekiwaniom. Jak stwierdził w wywiadzie jeden z realizatorów projektu:

„…wychodzimy z założenia, że nauczycieli i pedagodzy pracujący na
co dzień z dziećmi najlepiej znają ich potrzeby…”.
Realizator projektu

Warsztaty dla klas V i VII dotyczyły tych samych tematów ale mówiono o nich w różny sposób,
dostosowany do wieku odbiorców. Warsztat składał się z 4 części, które były ze sobą powiązane. W
pierwszej części poruszane były tematy związane z nowymi technologiami, internetem i życiu w świecie
cyfrowym. Młodzież poznawała pozytywne i negatywne strony korzystania z internetu. Jak wskazał w
wywiadzie jeden z realizatorów:

„…Przemycamy tam ważne treści o tym, że internet nie jest dobry ani zły, tylko
złe lub dobre może być jego wykorzystywanie. Mówimy co wpływa na to, że
niektórzy wykorzystują internet dobrze a niektórzy pakują się w poważne
kłopoty…”
Realizator projektu

Kolejne części zajęć poświęcone były cyberprzemocy, jej konsekwencjom oraz w jaki sposób można jej
przeciwdziałać. Poruszane były również tematy dotyczące higieny cyfrowej oraz zachowania dobrostanu
psychicznego w używaniu nowych technologii. W trakcie niniejszego badania nie udało się porozmawiać
z przedstawicielami młodzieży, jednak pedagodzy szkolni w trakcie wywiadów zwracali uwagę na bardzo
pozytywne efekty prowadzonych w ramach projektu zajęć. Szczególnie ważne było uświadomienie sobie
przez uczniów, że ich zachowania w internecie mają konsekwencje w realnym życiu, że nie można
wierzyć we wszystkie informacje przeczytane w sieci i należy sprawdzać i weryfikować źródła z których
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pochodzą. Wiedzą również gdzie i w jaki sposób szukać pomocy, kiedy staną się ofiarami cyberprzemocy.
Uczestnicy zajęć chwalili je również za sposób przekazywania wiedzy, byli zachwyceni że prowadzący
znali gry i aplikacje używane obecnie przez uczniów. Koszt przeprowadzenia warsztatów dla młodzieży
w ciągu całego projektu to niecałe 144 tysiące zł, z czego dotacja z Urzędu Miasta wyniosła ponad 115
tysięcy.
Kolejnym wartym uwagi działaniem w projekcie były szkolenia dla rad pedagogicznych i spotkania
konsultacyjne do gdyńskich pedagogów. Szkolenia dla rad pedagogicznych to 2 godzinne spotkania, które
były prowadzone przez zespół składający się z informatyka i psychologa. Szkolenia te były kontynuacją
poprzedniego projektu, w którym nie udało się przeprowadzić zajęć dla wszystkich Gdyńskich szkół.
Szkolenia miały przygotować personel placówek edukacyjnych na sytuacje kryzysowe, oraz pomóc
wprowadzić schematy działań w sytuacji wystąpienia poważnego problemu. Szkolenie obejmowało
również informacje na temat zagrożeń w internecie, sposobów wykorzystywania internetu, aplikacji,
portali społecznościowych przez dzieci i młodzież, sposobów ochrony danych itp. Na podstawie wyników
badań prowadzonych przez Fundację Dbam o Mój Z@sięg starano się pokazać, szczególnie starszym
nauczycielom, jak zmienia się świat i w jaki sposób można mówić językiem młodzieży. Jak wskazał w
trakcie wywiadu jeden z realizatorów projektu:

„…Po reformie edukacji do podstawówek trafiali nauczyciele z gimnazjum, którzy
często nie znali zagadnień wczesnej edukacji a nauczyciele dzieci młodszych nie
zdawali sobie nieraz sprawy z powagi problemów dzieci starszych. Staraliśmy się
pokazać im te dwa światy i scalić je w jeden wspólny...”
Realizator projektu

Spotkania konsultacyjne dla pedagogów były odpowiedzią na szybko zmieniającą się rzeczywistość i
problemy pojawiające się w różnych placówkach na terenie Gdyni. Ze sprawozdania z projektu możemy
wyczytać, że spotkania odbywały się w różnych konwencjach:


Spotkania naprawcze w sytuacji kiedy w szkole pojawił się duży problem związany z
pojedynczym przypadkiem zachowań,



Spotkania w przypadku problemów wykraczających poza standardową amplitudę problemów
spotykanych podczas warsztatów w klasach,
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Spotkania planowane – dowolne – w sytuacji, gdy zespół szkoleniowi widział silną potrzebę
zasygnalizowania nowego zjawiska wchodzącego do obszaru zainteresowania młodzieży.

Odbyło się również jedno spotkanie w formule konferencyjnej, które cieszyło się bardzo dużym
zainteresowanie, wzięły w nim udział 323 osoby. Łącznie w projekcie wzięło udział ponad 500 członków
kadry pedagogicznej. Całkowita kwota przeznaczona na to działanie w projekcie to 11000 zł z czego 5000
zostało pokryte z dotacji UM Gdynia. Również w tym przypadku należy mówić o dużej efektywności
wykorzystanych zasobów. Szkolenia były wysoko oceniane przez uczestników, którzy uważali że tematy
poruszane przez prowadzących były bardzo istotne oraz przydatne w ich codziennej pracy.
Następnym ważnym działaniem były warsztaty dla rodziców, w których wzięło udział ponad 5000 osób.
Rodzice podczas godzinnego spotkania mieli okazję zapoznać się z zagrożeniami związanymi z
najbardziej atrakcyjnymi dla dzieci aplikacjami oraz grami. Poruszane były również tematy relacji w
rodzinie, więzi i bliskości. Prowadzący zajęcia starał się uświadomić uczestnikom, że jeżeli rodzic jest w
dobrej relacji z dzieckiem to ma większą szansę zauważenia, że dziecko jest ofiarą bądź sprawcą
cyberprzemocy. Z drugiej strony zaniedbane emocjonalnie dziecko, więcej czasu spędza samotnie w
internecie, poszukując różnych treści przez co jest bardziej narażone na cyberprzemoc. Ważnym
tematem było również wprowadzanie alternatywy dla świata cyfrowego oraz pokazanie jak ważne jest
spędzanie wspólnego czasu z dzieckiem. Rodzice mieli również okazję zapoznać się z wynikami badań
prowadzonych na terenie gminy, najczęściej pokazywano wyniki dotyczące bezpośrednio szkoły do
której uczęszczają ich dzieci. Koszty dotyczące tego działania zostały całkowicie pokryte przez realizatora
działania. Rodzice, którzy uczestniczyli w spotkaniu bardzo pozytywnie je oceniali i wyrażali chęć
uczestnictwa w podobnych warsztatach w przyszłości.
Uzupełnieniem tych spotkań były bardziej techniczne warsztaty pn. „Facebookowa mama Snapczatowy
tata”, pozwalające rodzicom lepiej poznać możliwości aplikacji, których używają ich dzieci. Wzięło w nich
udział łącznie 54 osoby. Jak przyznają prowadzący w przyszłości nie planują już prowadzić takich
uzupełniających warsztatów ponieważ biorąc pod uwagę nakład czasu i środków do uzyskanych
wyników to wydaje się to nieefektywne.
W ramach projektu działała również infolinia dostępna dla wszystkich uczniów i rodziców na terenie
Gdyni. Na warsztatach dzieci i rodzice dowiadywali się, że jeżeli mają jakiś problem, o którym nie chcą
głośno opowiadać, to mogą uzyskać pomoc pisząc wiadomość na facebooku lub mailowo . Realizator
projektu zostawiał również swój prywatny numer telefonu, aby w razie potrzeby móc się skontaktować
w razie nagłych sytuacji. W trakcie trwania projektu zdarzyły się dwie bardzo poważne sytuacje, które
dzięki działaniu infolinii udało się skutecznie rozwiązać. Obydwie sytuacje dotyczyły uczniów, których
prywatne zdjęcia i filmy ukazujące nagość wyciekły do internetu. Udało się je w szybkim czasie
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zablokować i usunąć z sieci. W jednym z tych przypadków doszło do próby samobójczej, na szczęście
nieskutecznej. Wydarzenia te w szczególny sposób pokazują jak ważne jest prowadzenie takich działań
i możliwość uzyskania szybkiego wsparcia w trudnych sytuacjach. Infolinia cieszy się bardzo dużym
zainteresowaniem, ale ze względu na okres zamknięcia społecznego spowodowanego pandemią, jej
znaczenie jeszcze się zwiększyło. Oprócz dzieci i rodziców zgłaszają się również pracownicy placówek
edukacyjnych, w poszukiwaniu wsparcia w problemach wychowawczych czy proceduralnych, które mają
miejsce w szkołach. Bardzo istotny w tym jest fakt, ze udało się zbudować relacje oparte na zaufaniu, że
pytania i problemy szkolne pozostają pomiędzy osobą zgłaszającą problem a osobą świadczącą usługi
doradcze.
Oprócz wsparcia udzielanego za pomocą infolinii, rodziny mogły uzyskać również pomoc w trakcie
konsultacji psychologicznych. Konsultacje były prowadzone w Ośrodku Psychologiczno – Pedagogicznym
RAZEM (będącym częścią Stowarzyszenia In Gremio). Dzięki temu, że spotkania odbywały się poza
terenem szkoły, pozwalały zachować anonimowość. Fakt, że odbywały się w gabinecie psychologa, był
dla dziecka pierwszym silnym sygnałem mówiącym o powadze tematu i możliwym uzależnieniu. Część
osób była kierowana na konsultacje bezpośrednio z infolinii, gdy doradcy widzieli że zgłoszenie jest
poważne i to nie sprawa na telefon/ e-mail. Większość osób miała skierowanie od pedagoga/ psychologa
z danej szkoły, ale zdarzały się również sytuacje, że to trenerzy prowadzący warsztaty zauważali problem
u ucznia i prosili wychowawcę aby rodzice zgłosili się z dzieckiem na konsultacje do ośrodka. Zazwyczaj
kończyło się na jednej godzinie, ponieważ poruszane tematy najczęściej dotyczyły wąsko
zdefiniowanego problemu i zostały wypracowane już pewne szablony działań zaradczych. W związku z
pandemią COVID19 bardzo zwiększyło się zapotrzebowanie na tego typu konsultacje. W sprawozdaniu
z projektu znajduje się informacja o wykonaniu planu w wymiarze 500% zakładanego wcześniej
wsparcia. Pomimo bardzo szybkiego wykorzystania zaplanowanej puli doradztwa, realizatorzy
postanowili kontynuować działania, z uwagi na drastyczną zmianę warunków funkcjonowania dzieci i
młodzieży oraz brak systemowych rozwiązań pomocowych. Z powodu izolacji, spotkania nie mogły
odbywać się stacjonarnie i były prowadzone za pomocą platformy ZOOM.
Dla grup odbiorców wykraczających poza placówki edukacyjne przeprowadzono serię szkoleń. W
ramach spotkań dla seniorów odbywających się w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych
zorganizowano szereg zajęć tematycznych związanych z bezpieczeństwem w sieci. Szkoleniami zostali
również objęci pracownicy socjalni, pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz rodzice
rodzin zastępczych. Respondenci bardzo wysoko ocenili poziom zajęć, przygotowanie prowadzących
oraz prosty i jasny przekaz trudnych i skomplikowanych treści.
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W trakcie całego projektu trwała kampania społeczna, której celem było popularyzowanie wiedzy na
temat zagrożeń związanych z internetem i nowymi technologiami. Powstawały m.in. webinary które
docierały do wielu odbiorców i miały przyciągać uwagę do tematu. Publikowane były najczęściej na
facebooku organizacji będących realizatorami projektu, które mają po kilka tysięcy obserwatorów więc
wszystkie informacje szybko docierają do szerokiego grona odbiorców. W ramach działań promocyjnych
były również rozwieszane plakaty w szkołach oraz autobusach, rozdawano ulotki, pojawiała się również
reklama na ekranach LED w centrum miasta. O projekcie informowano również w lokalnych mediach,
była wkładka do „Ratusza” lokalnego periodyku rozdawanego co tydzień za darmo mieszkańcom oraz
reklama sponsorowana w social mediach – sprofilowana na dzieci, tak aby w ważnych projektowo
momentach dotrzeć do nich z informacją. Niestety w trakcie trwania badania, strona internetowa
projektu http://cyberprzemocgdynia.pl/ była w trakcie przebudowy i uzupełniania danych, dlatego nie
było możliwości oceny skuteczności jej przekazu.

2.2.2. Projekt „Empatia w internecie – gdyński program przeciwdziałania
zagrożeniom wynikającym z nowych technologii”
21.09.2020 roku rozpoczął się kolejny projekt „Empatia w internecie – gdyński program przeciwdziałania
zagrożeniom wynikającym z nowych technologii” – jest to kontynuacja poprzedniego projektu
realizowanego przez Stowarzyszenie In gremio oraz Fundację Dbam o Mój Z@sięg. Od początku projektu
prowadzone jest badanie uczniów związane z COVID19, które ma pokazać w jaki sposób pandemia
wypłynęła na młodych ludzi w tematach związanych z e-uzależnieniami, technologią oraz relacjami.
Badanie miało się zakończyć do 31 grudnia 2020 roku, ale z powodu przedłużającej się sytuacji
pandemicznej zostało przedłużone (trwa już analiza wyników wstępnych). Realizatorzy wskazują, że
ciężej się teraz realizuje badania ankietowe, ponieważ dla dzieci jest to dodatkowa praca przy
komputerze i mniej chętnie biorą udział w badaniu.
Prowadzone są również warsztaty dla uczniów klas V i VII szkoły podstawowej, po dwie godziny
warsztatów dla każdej klasy. Dyrektor szkoły ma również dodatkowe 2 godziny do rozdysponowania w
innych klasach, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Odbywają się również spotkania terapeutyczne, spotkania
dla rodziców oraz kadry pedagogicznej, działa infolinia.
Projekt będzie trwał do 30.06.2022 roku, dlatego na tym etapie trudno analizować jego efekty.
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2.2.3. Projekt Fonolandia

Źródło: https://www.fonolandia.edu.pl/wp-content/uploads/2018/11/folder_nauczyciele_internet.pdf

Fundacja Dbam o Mój Z@sięg przygotowała projekt Fonolandia, który jest pierwszym w Polsce,
skierowanym do szkół i przedszkoli, kompleksowo opracowanym programem dotyczącym
odpowiedzialnego i bezpiecznego korzystania z mediów cyfrowych i urządzeń mobilnych. Skierowany
jest do najmłodszych dzieci 5 i 6 latków oraz klas 1 – 3 szkoły podstawowej. Jest to cykl 16 spotkań z
czego pierwsze wstępne przeznaczone jest na rozpoznanie jaki jest poziom wiedzy dzieci a pozostałe 15
to spotkania merytoryczne uczące o bezpieczeństwie korzystania z internetu oraz tego, jak właściwie
używać telefonów komórkowych, tabletów, komputerów i smartfonów. Czas trwania zajęć to jedna lub
dwie jednostki lekcyjne. Założeniem programu jest cykliczność prowadzonych działań. W ramach
Fonolandii powstały:


Zeszyty ćwiczeń dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości percepcyjnych dzieci w
różnym wieku;



Gotowe pomoce dydaktyczne dla nauczycieli i rodziców: przewodniki, poradnik, gry memo,
karty obrazkowe, plansze edukacyjne i plakaty;



Warsztaty, szkolenia oraz wykłady dla przedszkoli, szkół, rad pedagogicznych, rodziców i
samorządów

Projekt ma zasięg ogólnopolski, ale pierwsza pokazowa lekcja odbyła się w Gdyni 20 czerwca 2018 roku
w Przedszkolu nr 5. Należy również podkreślić, że Gdynia jako pierwsze miasto w Polsce postanowiła
systemowo wprowadzić Fonolandię do wszystkich samorządowych szkół i przedszkoli w gminie. Na
konferencji prasowej 15 października 2018 roku wiceprezydent Gdyni zapowiedział cykl szkoleń dla
nauczycieli związanych z tym projektem. Szkolenia oraz materiały dla szkół zostały opłacone z budżetu
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miastaZ informacji uzyskanych w trakcie wywiadów wynika, że dzieci bardzo lubią te zajęcia, temat je
interesuje, opowiadają o swoich doświadczeniach domowych, mają ciekawe obserwacje dotyczące
swoich rodziców i potrafią wyciągać z tego sensowne wnioski. Fonolandia dotyczy ich codzienności takiej
jak: kultura spożywania posiłków, higiena snu, bezpieczeństwo na drodze . Dzieci chętnie opowiadają o
tym jak to się dzieje w ich domach , deklarują chęć zmian co oznacza że zajęcia przynoszą efekty.
Z wypowiedzi respondentów wynika, że pandemia i strajk nauczycieli w 2019 roku spowodowały, że nie
udało się zrealizować wszystkich zaplanowanych działań. Ponieważ przedszkola i młodsze klasy obecnie
wróciły do nauki stacjonarnej, niektóre placówki zdecydowały się powrócić do przerwanych zajęć, w
innych projekt jest jeszcze zawieszony.

2.2.4. Projekt „Ja w internecie”
W ramach Programu realizowany był również projekt „Ja w internecie” realizowany przez Miasto Gdynia,
finansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Działanie3.1 „
Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach konkursu ogłoszonego przez
operatora programu Fundację Legalna Kultura. Projekt był realizowany w terminie 01.12.2018 do
30.06.2019. Wartość projektu to 73360 zł. Głównym celem projektu było podniesienie kompetencji
cyfrowych mieszkańców gminy, a co za tym idzie podniesienie jakości życia, poprawienie sytuacji
zawodowej mieszkańców Gdyni oraz poprawienie bezpieczeństwa w użytkowaniu internetu. Projekt był
skierowany do mieszkańców Gdyni powyżej 25 roku życia, w szczególności osób wykluczonych cyfrowo,
bezrobotnych i niepełnosprawnych. Uczestnicy mogli wybrać szkolenia w jednym z 5 modułów:


Działam w sieciach społecznościowych



Kultura w sieci



Rodzic w sieci



Tworzę własną stronę internetową (blog)



Moje finanse i transakcje w sieci

Na każdy moduł przypadało 12 godzin zegarowych.
W szkoleniach wzięło udział 131 osób, w tym 15 osób w wieku do 34 lat, 33 osoby w wieku 35 – 43 lata,
44 osoby w wieku 44 – 64 lata oraz 39 osób w wieku powyżej 65 roku życia. Co ciekawe w szkoleniach
wzięło udział dwa razy więcej seniorów powyżej 65 roku życia niż zakładano na początku projektu.
Poza szkoleniami, w projekcie zakupiono sprzęt komputerowy niezbędny do przeprowadzenia szkoleń,
który po zakończeniu projektu został przekazany jednej ze szkół podstawowych na terenie Gdyni.
20

Źródło: Materiały dostarczone przez Urząd Miasta Gdynia

2.2.5. Inne działania
3 grudnia 2020 roku Gdyński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli oraz Szkoła Podstawowa nr 6 im.
Antoniego Abrahama w Gdyni ogłosiły Wojewódzki konkurs grafiki komputerowej „Słowa krzywdzą!
Stop Hejtowi w sieci”. Konkurs został objęty patronatem Urzędu Miasta w Gdyni. Celem konkursu było
między innymi promowanie bezpiecznego i kulturalnego korzystania z Internetu oraz zachęcenie
młodych ludzi do reagowania na hejt i słowa, które krzywdzą. Prace można było nadsyłać do 31 grudnia
2020r. Wyniki zostały ogłoszone 22.01.2021 roku – przyznano łącznie 9 nagród, dla pierwszych trzech
miejsc w każdej kategorii wiekowej: klasy 4-5, klasy 6-7, klasy 8.
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Poniżej zdjęcia przedstawiające prace zwycięzców w każdej z 3 kategorii wiekowej:

Kolejną ciekawą inicjatywą skierowaną do młodzieży była akcja społeczna zorganizowana przez Radę
Dzielnicy Działki Leśne w ramach której uczniowie trzech lokalnych szkół wspólnie z organizatorami
chodzili po ulicach i zawieszali na samochodach informacje o tym żeby nie używać telefonów w czasie
jazdy, a jeśli już to przez system głośnomówiący.
Aktywnymi uczestnikami działań w Programie była również Policja oraz Straż Miejska w Gdyni, które
prowadziły prewencyjne warsztaty dotyczące cyberprzemocy w gdyńskich szkołach.
Wśród innych działań realizowanych w ramach Programu, należy zwrócić uwagę na następujące
spotkania i szkolenia:


Na spotkaniu Gdyńskiej Koalicji na rzecz Gminnych Programów Przeciwdziałania Uzależnieniom
w dniu 14 marca 2019, został przedstawiony Program przeciwdziałania cyberprzemocy ( przez
dyrektora ośrodka Razem – podległego In gremio), który spotkał się z dużym zainteresowaniem.
Uczestnicy konferencji wyrazili chęć wzięcia udziału w szkoleniu na ten temat zorganizowanym
specjalnie dla członków koalicji
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„Wymiary edukacji prawnej w placówce oświatowej – teoria a praktyka” – to temat szkolenia,
które odbyło się w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni. Wzięli w nim udział
dyrektorzy gdyńskich szkół. W tajniki przepisów prawnych wprowadziła ich jedna z najbardziej
rozpoznawalnych polskich sędzi – Anna Maria Wesołowska. Jego uczestnicy mogli dowiedzieć
się także o znaczeniu wczesnej profilaktyki zintegrowanej w budowaniu bezpiecznej szkoły, o
nowych zagrożeniach – takich jak grooming, cyberprzemoc czy używki. Prelekcja odbyła się w
ramach cyklu spotkań „Vademecum dyrektora”. To szkolenia dla dyrektorów szkół i placówek
oświatowych z Gdyni. Organizuje je Gdyński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, a
pomysłodawcą projektu był gdyński samorząd.



Stowarzyszenie Praktyków Profilaktyki Społecznej w Listopadzie i grudniu 2019 roku
zrealizowało projekt „Dbamy o dzieci – cykl seminariów tematycznych dla rodziców” w ramach
którego zorganizowano 10 spotkań na temat prawidłowego rozwoju psychofizycznego
dziecka. W spotkaniach wzięli udział zarówno rodzice najmłodszych dzieci, jak również rodzice
nastolatków, którzy chcieli poszerzyć zakres swojej wiedzy w danym temacie. Seminaria
prowadzili specjaliści z różnych dziedzin (psycholodzy, pedagodzy, lekarz, psychodietetyk),
mający na co dzień do czynienia z problemami, które omawiali podczas spotkań. 21.11.2019
odbyło się spotkanie „Internet pomoc czy zagrożenie? Czyli jak bezpiecznie korzystać z
Internetu?” Podczas seminarium rodzice dowiedzieli się, jakie są odpowiednie dla wieku granice
czasowe związane z korzystaniem z komputera przez dzieci, co robić zanim dojdzie do
nadużywania Internetu, gier komputerowych, jakie są symptomy nadużywania Internetu, co to
jest cyberprzemoc oraz jak dzieci mogą korzystać bezpiecznie z Internetu. Projekt był
współfinansowany ze środków Miasta Gdyni



Ogólnopolska Konferencja „FUTURED 2019. Relacje w świecie cyfrowym” zorganizowana 9
grudnia 2019 roku przez Miasto Gdynia oraz Fundację Dbam o Mój Z@sięg, skierowana do
rodziców i nauczycieli. Konferencja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Dr Maciej Dębski
oraz Magdalena Bigaj z Fundacji Dbam o Mój Z@sięg poprowadzili wykład „Dlaczego w świecie
cyfrowym tak ważne są relacje osobiste? Wybrane wyniki badań ogólnopolskiego projektu pt.
Młodzi Cyfrowi” Uczestnicy mogli wziąć również udział w ciekawych warsztatach. Dla nauczycieli
przewidziano zajęcia „Nauczyciel jako przewodnik w krytycznej ocenie wartości informacji w
internecie” w ramach których mogli się nauczyć jak krytycznie analizować i oceniać informacje
w internecie, z jakich źródeł korzystać, a które źródła wykluczać, gdzie dokonywać weryfikacji,
jak uczyć tego wszystkiego młode pokolenie. Rodzice mogli wziąć udział w zajęciach ”Fake news
vs. edukacja. Sprawdzam!” Podczas warsztatu rodzice mogli dowiedzieć się, jak nauczyć dziecko
weryfikacji treści znalezionych w internecie oraz jak przygotować je do sprawdzania
wiarygodności źródeł.
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Miasto Gdynia wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców, stworzyła stronę internetową
www.gdyniawspiera.pl dzięki, której w łatwy i przejrzysty sposób można znaleźć informacje na temat
instytucji i ośrodków związanych z szeroko rozumianą pomocą np. psychologiczną, społeczną itd.
Znajdują się tam również elementy związane z cyberprzemocą i uzależnieniami behawioralnymi.

Źródło: www.gdyniawspiera.pl

Źródło: www.gdyniawspiera.pl

W 2020 roku w Gdyni ruszył Falochron. Jest to pakiet pomocowy dla mieszkańców w różnych obszarach
życia społecznego. Falochron dla Edukacji to jedna z gałęzi programu Miasta Gdyni obejmujący
poszerzenie oferty edukacyjnej i opiekuńczej. Do 16 kwietnia 2020 roku prywatne podmioty z obszaru
edukacji składały swoje oferty placówkom publicznym: szkołom, przedszkolom, pracowniom
psychologiczno-pedagogicznym. Te, które zostały uznane przez dyrekcję i nauczycieli za najlepsze –
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zostały rekomendowane do dofinansowanie ze środków Miasta Gdyni. Realizacja projektów w okresie
wrzesień 2020 do grudzień 2021
Jednym z przedsięwzięć w ramach Falochronu jest:
AKADEMIA DZIELNICOWA

Źródło grafik: https://www.gdynia.pl/co-nowego,2774/falochron-dla-edukacji,548826

W ramach przedsięwzięcia mogą być realizowane między innymi zajęcia edukacyjne, spotkania z
logopedą, oraz warsztaty tematyczne dedykowane dzieciom lub całym rodzinom. W ramach projektów
wybranych przez placówki do realizacji znajduje się kilka dotyczących tematyki walki z cyberprzemocą i
infoholizmem.
Organizacja

Gdzie odbędą się szkolenia

Nazwa działania:

Stowarzyszenie In gremio

Warsztaty w 3 szkołach
podstawowych oraz w 2 szkołach
ponadpodstawowych
1 szkoła podstawowa

Powrót z cyfrowego świata. Antywirus
uczniowski

Fundacja Dbam o mój Z@sięg
Agencja Kreatywna Carramba
Michalina Kupper

1 szkoła ponadpodstawowa

Fonoholizm a uzależnienie od telefonu
komórkowego jak sobie z nim radzić?
Hejt

Przygotowana na podstawie wyników opublikowanych na stronie http://edukacja.gdynia.pl/wp-content/uploads/2020/04/WynikiAkademia-Dzielnicowa.pdf
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Drugim przedsięwzięciem w ramach którego pojawiły się tematy związane z cyberprzemocą jest
SZKOŁA MISTRZÓW

Źródło grafik: https://www.gdynia.pl/co-nowego,2774/falochron-dla-edukacji,548826

Gdynia przeznaczy na potrzeby SZKOŁY MISTRZÓW 1.000.000 zł. W ramach przedsięwzięcia
sfinansowane mogą zostać szkolenia, kursy, seminaria i warsztaty, które pozwolą na rozwój
merytoryczny i budowanie nowych kompetencji wśród gdyńskiej kadry pedagogicznej
Organizacja

Gdzie odbędą się
szkolenia

Stowarzyszenie In
gremio

Po 2 warsztaty w 4
szkołach

Młodzież 3.0-online czy offline po czasie koronawirusa

1 Zespół szkolno –
przedszkolny, GODN

Nadużywanie nowych technologii. Skala zjawiska,
psychospołeczne uwarunkowania

1 Zespół szkolno przedszkolny

Patostreaming, seksting, hejt. Wybrane zagrożenia w
świecie cyfrowym dzieci i młodzieży

1 Zespół szkolno –
przedszkolny, GODN

W jaki sposób zarządzać mediami cyfrowymi w szkole?
Idea szkół odpowiedzialnych cyfrowo

Gdyński Ośrodek
Doskonalenia
Nauczycieli

"Młodzi Cyfrowi – kogo tak naprawdę przyszło nam uczyć?
Wyniki ogólnopolskiego badania uczniów oraz płynące z
niego rekomendacje dla szkół i nauczycieli.

Szkoła
Ponadpodstawowa

Office365 - praca zespołowa; Nauczanie zdalne z
wykorzystaniem różnych platform i narzędzi;
Wykorzystanie narzędzi do tworzenia prezentacji
multimedialnych; Zagrożenia w cyberprzestrzeni.

Fundacja Dbam o mój
Z@sięg

its7 Leszek Pietkiewicz

Nazwa działania:

Przygotowana na podstawie wyników opublikowanych na stronie http://edukacja.gdynia.pl/wp-content/uploads/2020/04/WynikiSzko%C5%82a-Mistrz%C3%B3w.pdf

Z informacji uzyskanych w trakcie wywiadów wynika, że większość zajęć zaplanowanych w ramach tych
programów jeszcze się nie odbyła. Realizatorzy i odbiorcy działań deklarują, że woleliby aby warsztaty
odbyły się w formie stacjonarnej, dlatego odkładają rozpoczęcie ich w nadziei na zakończenie pandemii
w ciągu kilku następnych miesięcy.
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Na uwagę zasługuje również fakt, iż w Gdyni w 2018 roku w Pomorskim Parku NaukowoTechnologicznym powstało innowacyjne narzędzie, które ma wykrywać i zapobiegać przemocy w sieci.
Za jego stworzenie odpowiedzialne jest laboratorium Fido AI firmy Samurai Labs. Narzędzie ma za
zadanie wykrywać i blokować niebezpieczne treści a w sytuacji wykrycia przestępstwa oprogramowanie
ma automatycznie blokować nadawcę i powiadamiać administratorów o możliwym złamaniu prawa.
Narzędzie ma za zadanie wyszukiwać również osoby zagrożone samobójstwem, dzięki czemu może
pomóc skutecznie im zapobiegać5.

2.3. Promocja Programu
Na skuteczność działań w Programie, ma wpływ widoczność działań realizowanych w jego ramach.
Podobnie jak w poprzedniej ewaluacji należy wskazać, że działania podejmowane w ramach Programu
są mało widoczne w sieci, brak im spójnej wizualizacji, brakuje również informacji, że działania są jego
częścią. Z przeprowadzonych wywiadów wynika, że informowanie o tym, że działania są częścią
Gminnego Programu Przeciwdziałania Cyberprzemocy i Infoholimowi, może zniechęcać ludzi do udziału
w nich. Mieszkańcy widząc, że spotkanie dotyczy cyberprzemocy lub uzależnień od nowych technologii
uważają, że znają już temat z poprzedniego spotkania i nie chcą uczestniczyć w kolejnych. W związku z
powyższym realizatorzy starają się nadawać wydarzeniom interesujące i zachęcające tytuły, informując
że są współfinansowane przez Miasto Gdynia, ale nie, że są częścią Programu. Aby zapobiec takim
negatywnym efektom, można byłoby stworzyć przyjazne logo Programu, nie zawierające negatywnie
kojarzonych słów a następnie oznaczać nim wszystkie wydarzenia i materiały powstające w jego ramach.
Można by stworzyć również przyjaźnie brzmiący hasztag do działań programowych np.:
#ebezpiecznaGdynia lub #bezpiecznaGdyni@. Takie oznakowanie zapewniłoby spójność przekazu, jak
również umożliwiłoby Urzędowi Miasta Gdyni zbieranie informacji na bieżąco o wszystkich działaniach
programowych. Mając takie informacje, na stronie internetowej miasta można by utworzyć zakładkę
dotyczącą Programu (do nazwy podstrony wykorzystać np. #bezpiecznaGdyni@) na której znajdowałyby
się informacje o bieżących wydarzeniach, materiały itd. Z pewnością wpłynęłoby to pozytywnie na
rozpoznawalność Programu jak również na osiągnięcie jego celów, szczególnie tego dotyczącego
wzrostu świadomości mieszkańców.

2.4. Wpływ COVID 19 na działania realizowane w Programie

5

Niestety w trakcie badania nie udało się uzyskać informacji o skuteczności i efektach wprowadzonych działań.
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Wprowadzenie stanu pandemii COVID19 na początku 2020 roku miało ogromny wpływ na działania
realizowane w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Cyberprzemocy i Infoholizmowi. Sytuacja
ta nie tyle utrudniła prowadzenie zaplanowanych działań, ale wywróciła rzeczywistość do góry nogami.
Realizatorzy dwóch głównym projektów: „ Gdyni@ - online i offline – zawsze bezpiecznie” oraz „Empatia
w internecie – gdyński program przeciwdziałania zagrożeniom wynikającym z nowych technologii”
wskazywali, że placówki edukacyjne, do których były kierowane działania przez wiele miesięcy były
wyłączone w formie fizycznej z normalnego funkcjonowania6. Miało to wpływ na harmonogram oraz
skuteczność zaplanowanych działań. Pojawiła się konieczność przeniesienia warsztatów z „realu” do
sieci i dostosowania ich do takiej formy prowadzenia. Trzeba było wszystko przeorganizować, co wiązało
się z dużą niepewnością ponieważ nikt nie wiedział kiedy, jak długo i które klasy będą poddane nauce
zdalnej. W związku z pracą i nauką online wśród uczestników projektu pojawiały się też duże ilości
problemów i wyzwań, których wcześniej nie było. Wymagało to zmiany systemu pracy na dużo bardziej
indywidualną oraz reagowania na zgłoszenia na bieżąco. Warsztaty zaplanowane na styczeń 2021 roku
trzeba było odwołać z powodu zorganizowania w tym terminie ferii zimowych. Jedną z rekomendacji w
ewaluacji poprzedniego Programu, było zwiększenie ilości przeszkolonych doradców, tak aby można
było prowadzić równocześnie więcej działań. Obecnie liczba doradców zwiększyła się do 8, po czterech
ze Stowarzyszenia In gremio i Fundacji Dbam o Mój Z@sięg. Dzięki temu w sytuacji pandemii i
ewentualnej kwarantanny druga organizacja mogła na jakiś czas przejąć działania, dzięki czemu projekty
nie ulegały zawieszeniu. Mimo, że nie udało się przeprowadzić wszystkich zaplanowanych działań
szkoleniowym zostało to w dużym stopniu zrekompensowane poprzez zwiększenie działań wsparcia
indywidualnego w ramach prowadzonej infolinii oraz konsultacji psychologicznych.
W projekcie Fonolandia z powodu czasowego zamknięcia szkół i przedszkoli program realizowany był z
przerwami i na dłuższy czas zajęcia musiały zostać zawieszone. Ponieważ przedszkola i młodsze klasy
szkoły podstawowej wróciły już do stacjonarnej nauki, część placówek powoli powraca do realizowania
działań w tym projekcie.

2.5. Podsumowanie
Podsumowując, dzięki wielości działań, skierowanych do różnych grup odbiorców, tematyką Programu
udało się zainteresować szerokie grono osób. W Gdyni udało się przełamać tabu i mówić otwarcie o
problemie cyberprzemocy i infoholizmu. Dzięki ciekawie prowadzonym spotkaniom zarówno dzieci,
młodzież jak i dorośli chętnie uczestniczyli w warsztatach i rozwijali swoją wiedzę. Dzięki działaniu
infolinii oraz konsultacjom psychologicznym wielu mieszkańców znalazło pomoc w bieżących

6

Placówki nie działały również przez pewien czas z powodu strajku nauczycieli w 2019 roku
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problemach, oraz tych które pojawiły się w związku z pandemią COVID19. Zwiększyła się również
wrażliwość gdyńskich służb mundurowych, zarówno policja jak i straż miejska włączają się w działania
Programu organizując spotkania w szkołach. Dzięki temu, że organizacje prowadzące najważniejsze
działania w Programie mają zasięg ogólnopolski, w trakcie wystąpień w innym miastach promują Gdynię
dzieląc się dobrymi praktykami wdrożonymi w gminie. Zwiększyła się również świadomość gdyńskich
dziennikarzy, którzy zrozumieli że o cyberprzemocy należy pisać w sposób delikatny a zbyt „podkręcona”
wiadomość może doprowadzić do efektu domina wśród młodzieży i spotęgować niekorzystne działania.
Jako pozytywny efekt pośredni działań GPPCiI, należy wskazać fakt, że jak do tej pory w Gdyni nie było
przypadku skutecznego samobójstwa wśród młodzieży, związanego bezpośrednio z tematyką objętą
Programem.
W związku z powyższym skuteczność działań w Programie oraz osiągnięte w nim efekty należy ocenić
pozytywnie.
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3. Wnioski i rekomendacje
W celu syntetycznego przedstawienia wniosków płynących z przeprowadzonego badania wskazujemy
poniżej mocne strony Programu oraz kwestie, które można by usprawnić, aby uzyskać jeszcze lepsze
efekty w przyszłości.

3.1.
Mocne strony Programu oraz nad czym jeszcze należy
popracować
Mocne strony Programu:


Trafne zdiagnozowanie potrzeb i problemów uczniów gdyńskich szkół oraz podjęcie
adekwatnych działań;



Systemowe wprowadzenie bezpłatnych działań obejmujących wszystkie samorządowe
przedszkola i szkoły na terenie gminy;



Wysokiej jakości oferta edukacyjna związana z Programem;



Szkolenia i warsztaty dostosowane do potrzeb poszczególnych grup odbiorców;



Korzystna relacja poniesionych kosztów do osiągniętych efektów;



Wielość proponowanych działań dająca możliwość dotarcia do szerokiego grona odbiorców;



Objęcie działaniami różnych grup docelowych np.: seniorów;



„Wzorcowa” współpraca pomiędzy Urzędem Miasta Gdyni a organizacjami będącymi
realizatorami głównych projektów w Programie



Wykorzystywanie wyników badań naukowych (dot. problemów dzieci i młodzieży) do
projektowania przyszłych działań w Programie



Wprowadzenie w gdyńskich placówkach edukacyjnych skutecznych schematów działań, w
sytuacji wystąpienia przypadku cyberprzemocy

Nad tym należy jeszcze popracować:


Brak/niewielka liczba badań diagnozujących potrzeby i problemy innych grup docelowych niż
dzieci i młodzież;



Mała liczba działań skierowanych do młodszych dzieci i pozostałych klas w SP;



Niewielka liczba działań skierowanych do starszej młodzieży, szkół ponadpodstawowych.



Brak identyfikacji poszczególnych działań jako części Programu;



Brak strony internetowej informującej o wszystkich działaniach w Programie;



Zbyt mała liczba działań skupionych na propagowaniu treści związanych z Programem wśród
osób dorosłych niezwiązanych z systemem szkolnym
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3.2.

Rekomendacje

Aby usprawnić działanie Programu w przyszłości - w świetle uzyskanych w trakcie badania informacji rekomendujemy:
1. Stworzenie długofalowego programu profilaktycznego w szkołach oraz rozszerzenie działań na
wszystkie klasy szkoły podstawowej oraz zwiększenia liczby i częstotliwości spotkań zarówno dla
uczniów jak i rodziców.
2. Rozpoczęcie cyklicznych zajęć dla uczniów z zakresu edukacji medialnej, na których mówiłoby
się również o pozytywnych stronach nowych technologii;
3. Objęcie działaniami również starszej młodzieży i szkół ponadpodstawowych;
4. Zwiększenie liczby działań skierowanych do młodych rodziców, którzy coraz częściej stykają się
z problemami wychowawczymi związanymi z uzależnieniem ich dzieci od internetu i nowych
technologii;
5. Przeprowadzenie badań diagnozujących problemy i potrzeby innych (niż dzieci i młodzież) grup
docelowych (np. seniorów oraz innych osób które zostały dotknięte problemami w związku z
pandemią COVID19 np. tzw. "home-officowcy") . Następnie zaprojektowanie i uruchomienie
odpowiednich działań odpowiadających na zidentyfikowane potrzeby lub rozwiązujące
zdiagnozowane problemy.
6. Z uwagi na fakt, że nie ma możliwości przewidzenia, w jaki sposób będzie się rozwijać pandemia,
ani jakie ostatecznie przyniesie skutki społeczne, należy zapewnić dużą elastyczność przy
przygotowaniu, a następnie wdrażaniu kolejnego Programu;
7. Zaprojektowanie działań służących „wyciąganiu” młodych ludzi (w sytuacji zakończenia
pandemii) ze świata w dużym stopniu cyfrowego, w którym teraz żyją. Planowane działania
powinny pomagać „złapać balans” z realną rzeczywistością;
8. Wprowadzenie spójnej wizualizacji Programu poprzez oznaczenie wszystkich działań
pozytywnie kojarzonym hasztagiem np. #e-bezpiecznaGdynia lub #bezpiecznaGdyni@, oraz
stworzenie logo Programu;
9. Stworzenie podstrony na stronie gdynia.pl, na której można byłoby znaleźć informacje o
wszystkich wydarzeniach oraz materiały dotyczące Programu.
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