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Fundacja Kidprotect.pl jest organizacją pozarządową o charakterze non-profit. Naszym celem jest szeroko
pojęta ochrona dzieci i młodzieży przed zagrożeniami czyhającymi na nie w świecie realnym, jak i w Internecie.
Zadaniem fundacji jest również szerzenie wiedzy na temat mądrego wychowania, bez użycia przemocy.
Prowadzimy następujące kampanie społeczne:

Mądrzy Rodzice - Celem programu Mądrzy Rodzice jest przekazanie rodzicom i
wychowawcom wiedzy na temat podstaw mądrego wychowania dzieci. Narzędziem
przekazywania wiedzy są warsztaty, spotkania oraz szkolenia zarówno dla liderów, jak i dla
rodziców w całej Polsce. Szkolenia kładą szczególny nacisk nie tylko na aspekty
psychologiczne, ale również pielęgnacyjne (prawidłowe żywienie i jego wpływ na zdrowie
fizyczne i psychiczne, higiena, kultura fizyczna), jaki i kulturalne (zamiłowanie do muzyki, sztuki, piękna)
wychowania. Więcej: www.madrzy-rodzice.pl

Nie Bije.pl - Do stworzenia tej kampanii zainspirowały fundację słowa
wielkiego pedagoga, Janusza Korczaka: „Nie ma dziecka. Jest człowiek“.
Proste słowa, a jakże istotne. Człowiek, który ma swoje prawa. Ma godność,
której nie można deptać. Ma potrzeby, również emocjonalne, które trzeba zaspokoić. Człowiek, którego nie
wolno uderzyć ani poniżyć. Na stronie www.niebije.pl zachęcamy do złożenia osobistej deklaracji: „Nie biję!”.
Więcej: www.niebije.pl

Bicie Jest Głupie - Kampanię „Bicie jest głupie” zorganizowaliśmy wspólnie z
Komitetem Ochrony Praw Dziecka i Fundacją ABCXXI – Cała Polska czyta
dzieciom, we współpracy z Rzecznikiem Praw Dziecka. Celem projektu było
uświadomienie dorosłym, że każdy akt przemocy wobec dziecka jest ich porażką
wychowawczą i informowanie o tym, że można inaczej. Więcej: www.biciejestglupie.pl

StopPedofilom! - Celem kampanii jest przełamie tabu jakim jest przestępczość seksualna
przeciwko dzieciom. W 2002 roku w ramach programu StopPedofilom, uruchomiliśmy
pierwszy w Polsce hotline, do którego każdy może anonimowo zgłosić niepokojący
incydent związany z pornografią dziecięcą lub pedofilią. W ramach tego projektu Fundacja
stale współpracuje z organami ścigania, udziela im konsultacji oraz prowadzi szkolenia m.in. w zakresie
psychologii, seksuologii, informatyki śledczej dla policjantów, prokuratorów oraz sędziów. Więcej:
www.stoppedofilom.pl

Szkoła Bezpiecznego Internetu - Program ma pomóc Rodzicom i Nauczycielom w
wychowaniu dzieci do Internetu. Nauczyciele oraz opiekunowie, chcąc zapewnić
bezpieczeństwo swoim wychowankom, muszą zdobyć podstawową wiedzę na temat
funkcjonowania sieci, mądrego surfowania, a także kwestii prawnych. Z myślą o
szkołach przygotowaliśmy, wspólnie z Ministerstwem Edukacji Narodowej, specjalny
program certyfikacji. Każda szkoła w Polsce może ubiegać się o certyfikat Szkoły Bezpiecznego Internetu, który
będzie znakiem stałego dbania o bezpieczeństwo wychowanków w sieci. Obecnie o certyfikat stara się ponad
500 szkół z całej Polski. Więcej: www.szkolabezpiecznegointernetu.pl
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