ІНФОРМАЦІЯ
про проєкт в галузі профілактики
правопорушень серед дітей та роботи з дітьми у контакті із законом
Головне управління Національної поліції в Запорізькій області
(найменування органу (організації), який (-а) надає інформацію)
НАЗВА ПРОЄКТУ

Цифрова безпека дитини

НАЙМЕНУВАННЯ ОРГАНУ (-ІВ)
(ОРГАНІЗАЦІЇ (-ІЙ) РОЗРОБНИКА/КІВ ПРОЄКТУ

Громадська організація «Переселенці та громади
разом»

КИМ ТА КОЛИ ПРОЄКТ
ЗАТВЕРДЖЕНО

Згідно
з
Угодою
про
надання
гранту
№006UN_RPP1001-04092/01 за підтримки Програми
ООН із відновлення та розбудови миру
Запорізька область: м. Бердянськ, громади
Бердянського р-ну, м. Мелітополь, громади
Мелітопольського р-ну (Новенська ОТГ, Семенівська
ОТГ), Приазовська ОТГ, Приморська ОТГ,
Кирилівська ОТГ, Якимівська ОТГ
Діти (хлопчики та дівчата) віком від 10 до 18 років та
батьки (чоловіки та жінки), які проживають на
території громад Запорізької області (м. Бердянськ,
громади Бердянського р-ну, м. Мелітополь, громади
Мелітопольського р-ну (Новенська ОТГ, Семенівська
ОТГ), Приазовська ОТГ, Приморська ОТГ,
Кирилівська ОТГ, Якимівська ОТГ). Представники
ювенальної превенції та пробації Запорізької області
(жінки та чоловіки).
Метою проєкту є підвищення якості надання
поліцейських послуг дітям та підліткам (хлопцям і
дівчатам) та сприяння безпеці дітей та підлітків
(хлопчиків та дівчаток) в мережі Інтернет.
1. 27-28 серпня 2020 проведено онлайн тренінг
«Цифрова безпека дитини» для 47 інспекторів відділу
ювенальної превенції та центру пробації Запорізької
області. Тренерка: Анастасія Апетик, Експертний
центр з прав людини, м. Київ. В рамках тренінгу
учасники:
●
Ознайомилися з основами цифрової безпеки
дитини.
●
Ознайомилися з практичними порадами та
працювали із кейсами про те, як навчати дітей
цифрової безпеки, щоб їм було цікаво?
●
Пройшли онлайн гру з цифрової безпеки, щоб
показати ще один ефективний метод навчання дітей гейміфікацію навчального процесу.

ТЕРИТОРІЯ ВПРОВАДЖЕННЯ
ПРОЄКТУ

ЦІЛЬОВА
АУДИТОРІЯ/БЕНЕФІЦІАРИ
ПРОЄКТУ

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРОЄКТУ

ОСНОВНІ ЗАХОДИ В МЕЖАХ
РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ

●
Ознайомилися з методами, як батькам
потрібно говорити про цифрову безпеку з дітьми? Як
убезпечити себе та свою дитину від онлайншахрайства та викрадення особистих даних?

●
Розглянули реальні кейси, пов’язані з
цифровою безпекою дитини та працювали над їх
вирішенням.
●
Вирішили тест у форматі тесту-гри на
засвоєння матеріалу.
Наприкінці тренінгу відбулось підведення підсумків
та отримання корисних ресурсів та інструментів для
ефективної роботи з дітьми.
Кожен учасник отримав необхідні матеріали та взяв
на себе відповідальність проводити інформаційні
заняття із дітьми та молоддю та їх батьками на базі
шкіл та Центру пробації.

СТРОК РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ
ДОСЯГНУТІ РЕЗУЛЬТАТИ
ПРОЄКТУ

ПОДАЛЬШІ ПЛАНИ РЕАЛІЗАЦІЇ
ПРОЄКТУ

ПОСИЛАННЯ НА ОПИС ПРОЄКТУ В
МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ
ПОСИЛАННЯ НА МЕДІА РЕСУРСИ,
У ЯКИХ ВИСВІТЛЮВАЛАСЯ
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОЄКТ

2. Проведена інформаційна кампанія за проєктом в
соціальних мережах.
з 09.07.2020 року по 15.11.2020 року
1. 47 інспекторів відділу ювенальної превенції та
центру пробації Запорізької області пройшли
практичну підготовку та покращили свої професійні
навички на онлайн тренінгу з цифрової безпеки
дитини та отримали навички та матеріали для
проведення інтерактивних інформаційних сесій з
метою підвищення обізнаності дітей у сфері захисту
від будь-яких форм насильства, експлуатації та
зловживань в мережі Інтернет. Через інформаційні
заходи, які проводять поліцейські, вразливість
учнівської молоді знижена, підвищується їх рівень
знань щодо захисту власних прав від будь-яких форм
насильства, експлуатації та зловживань в мережі
Інтернет, підвищується рівень довіри дітей до поліції
Запорізької області.
2. 32259 людей, в тому числі 11748 дітей
(хлопчиків та дівчат) до 18 років переглянули контент,
створений в рамках інформаційної кампанії щодо
цифрової безпеки дитини.
Після завершення проєкту інспектори відділу
ювенальної превенції та пробації Запорізької області
будуть надалі використовувати знання та матеріали, які
вони отримали на тренінгу, щоб захистити підлітків в
питаннях захисту власних прав та безпеки в мережі
Інтернет, а також розвинути свої лідерські та креативні
здібності, завдяки інтерактивним засобам отримання
інформації.
-

Заходи за проєктом висвітлювалися на сторінці ГО
«Переселенці та громади разом» у фейсбуці:
https://www.facebook.com/pereselencirazom/

Інформація станом на жовтень 2020 року

