“Cyfrowy Skaut” - ISSA KIDS Awareness

Wprowadzenie do projektu
Fałszywi kurierzy, podszywanie się pod pracowników banku, kradzieże środków finansowych z
użyciem emaili czy smsów, szyfrowanie dysków, wirusy, wycieki danych osobowych,
publikowanie poufnych informacji organizacji, to tylko część dużego wachlarza
niebezpieczeństw jakie pojawiły się wraz z upowszechnieniem dostępu do Internetu.
Niebezpieczeństw, na które narażony jest każdy z nas, użytkowników cyfrowego świata.
Dlatego tak ważnym staje się zrozumienie zasad tego świata, zdefiniowanie pewnych reguł i
zachowań aby zbudować kulturę cyberbezpieczeństwa. W takich duchu powstała idea
Cyfrowego Skauta. Inicjatywy utworzonej przez zaangażowany, interdyscyplinarny zespół.

Kluczowe zadania tego projektu to:
●
●
●
●
●

Angażować specjalistów cyberbezpieczeństwa w edukację,
Budować u rodziców świadomość zagrożeń w sieci,
Chronić najmłodszych poprzez edukację,
Dostarczać pomysły na lepsze wykorzystanie technologii,
Edukować nauczycieli aby mogli dzielić się tą wiedzą w szkole.

Treści są kierowane przede wszystkim do dzieci, nauczycieli i rodziców, ale ich uniwersalność
pozwala skorzystać z nich każdemu.

Początki inicjatywy
Inicjatywa powstała w 2021 roku i już zdążyła odbić się echem w mediach tradycyjnych
jak i społecznościowych. Pierwsze posty otagowane #radyskauta #cyfrowyskaut czy
#dzieciwsieci, bardzo szybko nabrały medialnych zasięgów, w sieciach Linkedin, Facebook,
YouTube czy TikTok.
Cyfrowy Skaut powstaje pod egidą ISSA Polska, czyli rozpoznawalnego znaku w obszarze
cyberbezpieczeństwa co dodatkowo wzmacnia przekaz i pozwala dotrzeć do szerokiego grona
odbiorców.
Projekt nie ma zamkniętych ram czasowych, idea narodziła się w 2021 roku. Na początku 2022
odbyły się pierwsze publiczne aktywności, tj. udział w Dniu bezpiecznego Internetu czy webinar
„Rodzicu, czy możesz …” a kolejne są planowane. Co ważne, kalendarz i tematyka
poruszanych zagadnień będzie definiowana przez uczestników wydarzeń i zainteresowanych.
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Internet, Sieć, Cyfrowy Świat, jak każdy wynik postępu wywołuje zmiany w świecie, przynosząc
nieograniczone możliwości, umożliwiając działania do tej pory niewyobrażalne, w każdej
dziedzinie: wiedza, nauka, zabawa, biznes, komunikacja. Dlatego tak szybko zyskuje na
popularności wśród użytkowników w każdym wieku.
Istotne jest aby pokazać nowe zagrożenia czy ograniczenia z tym związane, tak aby każdy z
nas wybierał świadomie. I aby tych wyborów nauczyć użytkowników a zwłaszcza tych
najmłodszych .

Nasza wspólna Idea
Jak każda idea, aby móc realizować swoją misję, Cyfrowy Skaut wymaga odpowiedniego
warsztatu, środków, zaangażowania i wsparcia. Dlatego do współpracy zapraszamy partnerów
którzy chcą:
●
●
●
●
●
●

wspierać nas w promocji, np. poprzez udzielenie patronatu,
informować o Cyfrowym Skaucie w swoich kanałach medialnych,
organizować z nami warsztaty i wydarzenia,
szkolić uczestników, np. przez pracowników partnera,
fundować nagrody w konkursach,
wpisać działalność z Cyfrowym Skautem w ramy swojej strategii CSR lub EB.

W sprawie współpracy zapraszamy do kontaktu: info@cyfrowyskaut.pl

„Cyfrowy Skaut czuwa, bo cyfrowa dżungla wymaga odpowiedniego plecaka umiejętności”
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