Organizaţia Salvaţi Copiii anunţă relansarea
programului naţional de voluntariat Ora de Net
Bucureşti, 2 octombrie 2017 – Numai în 2016, 1.887 de cazuri de conținut abuziv au fost
înregistrate la Esc_ABUZ, linie specială de raportare susţinută de Salvaţi Copiii în cadrul
programului ”Internet mai sigur pentru copii”. Pentru a reduce numărul cazurilor de conținut
dăunător copiilor, dar și pentru a veni în întâmpinarea obiceiurilor de consum online ale copiilor,
Salvaţi Copiii România, coordonatorul naţional al programului Ora de Net, relansează programul
de voluntariat prin care își propune să contribuie la integrarea noilor tehnologii într-un mod
creativ, util și sigur în viața copiilor şi în procesul educațional. Detalii despre proiectul propus şi
beneficiile voluntarilor sunt disponibile pe pagina www.oradenet.ro/fii-voluntar .
Proiectul Ora de Net se desfăşoară din 2008, când a fost lansat sub numele Sigur.info. În acest
timp, peste 360.000 de copii și 95.000 de părinţi și profesori au beneficiat de informare sau
consiliere și mai mult de 8.000 de sesizări au fost făcute pe liniile specializate. Peste 5.000 de
tineri şi cadre didactice s-au implicat în programul de voluntariat în cei nouă ani de activitate,
interacţionând cu peste 2.600 de instituţii de învăţământ din toate judeţele ţării.
“Experienţele online şi cele offline sunt în mod organic interconectate şi nu le mai putem analiza
separat impactul asupra aspectelor vieţii individuale şi relaționărilor sociale. Tehnologia
continuă ritmul accelerat de dezvoltare şi este important să ne educăm copiii în dezvoltarea
competenţelor şi abilităţilor care îi sprijină să folosească inteligent şi echilibrat instrumentele şi
dispozitivele digitale. Mai mult decât atât, este esenţial să le punem la dispoziție contexte de
învăţare care să ia în considerare şi să pună în valoare caracteristicile nativilor digitali, pentru
a-i pregăti pentru viaţa secolului XXI”, a declarat Gabriela Alexandrescu, Preşedintele
Executiv al Organizației Salvaţi Copiii.
Propunerea echipei Ora de Net, lansată în cadrul Săptămânii Internaţionale a Conţinutului Digital
Pozitiv, invită profesorii şi toți cei care lucrează cu copii și tineri să se implice ca voluntari şi să
susţină o activitate educaţională cu rol de consultare a copiilor, care va contribui la conturarea
unei imagini de ansamblu asupra influenţei mediului online asupra copiilor români.

Organizaţia Salvaţi Copiii
Tel.: +4021 316 61 76
Intr. Ştefan Furtună 3, Sector 1 Mobil: +40744 36 09 15
010899, Bucureşti, România
Fax: +4021 312 44 86
Înregistrată la Jud. sect. 1
rosc@salvaticopiii.ro
Dosar nr. 1334/ PJ/ 1990
www.salvaticopiii.ro

Asociaţie de utilitate publică
prin H.G. 2262/ 2004
Operator de date cu caracter
personal nr. 16481

Membru al Save the Children
International
www.savethechildren.net
info@savethechildren.org

Pe baza acestor rezultate, specialiştii Salvaţi Copiii vor pune la dispoziţie informaţiile necesare
pentru ca voluntarii din întreaga ţară să poată susţine sesiuni tematice dedicate copiilor,
profesorilor, părinţilor sau specialiştilor interesaţi de folosirea noilor tehnologii de către copii.
Contextele de învăţare experienţială propuse vor implica atât validarea şi integrarea
oportunităţilor oferite de Internet, cât şi informarea şi ghidarea copiilor pentru a se feri sau a
răspunde eficient eventualelor situaţii riscante.
Teme precum hărţuirea şi reputaţia online, dependenţa, sextingul, ademenirea, cetăţenia digitală,
conţinutul ilegal şi dăunător sunt doar câteva dintre temele pe care le vom aborda prin activităţile
tematice cu caracter practic pe care le vom lansa. Aceste subiecte sunt esenţiale pentru siguranţa
copiilor şi ne vom asigura că vom pune accentul pe alternative sănătoase de direcţionare a
timpului petrecut online în beneficiul dezvoltării copiilor.
Dintre cele 1.887 de cazuri de conținut abuziv raportate anul trecut, 857 aveau conţinut
pornografic infantil, 80% fiind conţinut găzduit pe servere localizate în România, cazurile fiind
transmise către autorităţi pentru soluţionare. Alte cazuri semnalate au fost relaţionate cu
pornografia adultă neparolată, conţinut jignitor sau aspecte care subliniază încă o dată necesitatea
unei educații adecvate pentru copii în scopul utilizării în siguranță a Internetului.

Note pentru redactori:
 Safer Internet (Ora de Net) este un program sprijinit de Comisia Europeană, care cuprinde
centre naţionale active în toată Uniunea Europeană, având ca obiectiv comun promovarea
utilizării în condiţii de mai mare siguranţă a Internetului şi a noilor tehnologii online de
către copii.
 Paşii colaborării în cadrul programului de voluntariat Ora de Net:
 Parcurgerea Ghidului Facilitatorului Ora de Net care poate fi solicitat accesând pagina
www.oradenet.ro/fii-voluntar
 Completarea Formularul de înscriere pentru derularea unei activităţi educaţionale cu rol de
consultare
 Echipa Ora de Net îţi va transmite pe e-mail materialului suport pentru derularea activităţii
educaţionale cu rol de consultare care conţine instrucţiunile pentru o sesiune de aproximativ 2
ore. Sesiunea îşi propune să surprindă cunoştinţele despre drepturile copilului, experienţa online
a copiilor şi percepţia lor faţă de tratarea acestei teme de către adulţii din viaţa lor (profesori,
părinţi, autorităţi, mass media, companii etc).
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 În perioada 1 Octombrie – 30 Noiembrie 2017, susţii activitatea educaţională cu scop de
consultare a copiilor propusă de echipa Ora de Net.
 Raportezi activitatea de consultare în termen de maxim 7 zile calendaristice de la derularea ei,
completând online formularul de documentare menţionat în Ghidul Facilitatorului Ora de Net.
 După ce raportul va fi validat, va fi transmisă pe email Diploma de Onoare nominală care atestă
implicarea facilitatorului într-un proces naţional de consultare recomandat în cadrul
programului Ora de Net - susţinut de Ministerul Educaţiei Naţionale.
 Conţinut online pozitiv: Experienţe mai bune pentru copii
Ce este #ConținutOnlinePozitiv?
Conținut digital adresat copiilor care le permite acestora să învețe, să creeze, să se bucure, să dezvolte o
perspectivă pozitivă despre ei înșiși. Acesta promovează și respectul pentru identitatea lor, sporește
participarea în comunitate și îi încurajează să producă și să distribuie propriul conținut online pozitiv.
 Campania Europeană Positive Online Content
Este o iniţiativă lansată de către reţeaua INSAFE – Coordonatorul Centrelor de Siguranţă Online din
Europa şi de reţeaua tematică, POSCON (Positive Online Content and Services for Children in Europe).
Scopul campaniei derulate în perioada 25-29 septembrie 2017 este acela de a promova experienţe online
pozitive şi să încurajeze dezvoltarea de noi resurse şi servicii care pornesc de la nevoile copiilor. În acest
sens a fost dezvoltată o listă de criterii adresată părinţilor, profesorilor şi, mai ales, dezvoltatorilor de
conţinut digital şi producătorilor.
Vă invităm să exploraţi resursele disponibile pe platforma europeană dedicată acestei campanii www.oradenet.ro/PositiveOnlineContent

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm contactaţi:
Georgiana Roşculeţ, Coordonator Educaţional Ora de Net
Telefon: 0736 432 161
georgiana.rosculet@salvaticopiii.ro
Alte informaţii detaliate sunt disponibile pe site-ul www.oradenet.ro/fii-voluntar
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