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Międzynarodowa konferencja Zagrożenia cyberprzestrzeni
– nowe wyzwanie dla systemu pomocy społecznej, 9–10 września
2014 r., Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka
w Warszawie.

Wy¿sza Szko³a Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie zorganizowa³a 910 wrzenia 2014 r. Miêdzynarodow¹ Konferencjê nt. Zagro¿enia
cyberprzestrzeni  nowe wyzwanie dla systemu pomocy spo³ecznej. Na spotkanie zostali zaproszeni wszyscy, którzy bior¹ udzia³ w procesie kszta³cenia
pracowników s³u¿b spo³ecznych, a tak¿e pracownicy takich placówek, jak:
orodki pomocy spo³ecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, orodki
wsparcia, rodzinne domy pomocy, orodki interwencji kryzysowej, jednostki
specjalistycznego poradnictwa, placówki opiekuñczo-wychowawcze, organizacje pozarz¹dowe oraz przedstawiciele w³adz odpowiedzialnych za kszta³towanie
polityki spo³ecznej w Polsce.
Konferencja by³a kolejnym etapem realizacji innowacyjnego projektu
wspó³pracy ponadnarodowej wspó³finansowanego ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego Zagro¿enia cyberprzestrzeni  nowe kompetencje pracownika socjalnego (Innovative Project Threats of cyberspace  new skills of a social worker), którego realizatorami s¹:
Wy¿sza Szko³a Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie oraz Rezekne
Higher Education na £otwie przy wspó³pracy z Naukow¹ i Akademick¹ Sieci¹
Komputerow¹ oraz honorowym patronatem Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej. Kluczowym celem tego projektu jest wdro¿enie innowacyjnego programu
kszta³cenia, który ma za zadanie przygotowaæ pracowników s³u¿b spo³ecznych
do pracy z osobami i rodzinami potrzebuj¹cymi pomocy spo³ecznej w obszarze
zagro¿eñ generowanych przez cyberprzestrzeñ.
Ekspertów, prelegentów oraz uczestników konferencji powita³ prof. dr hab.
Miros³aw Grewiñski, prorektor Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie, który zwróci³ uwagê na fakt, ¿e nowe technologie otwieraj¹
przed wspó³czesnym cz³owiekiem wiele mo¿liwoci, ale jednoczenie nios¹ ze
sob¹ nowe problemy i zagro¿enia, których sami u¿ytkownicy niejednokrotnie
nie s¹ wiadomi. Nastêpnie dr Jolanta Lizut (Wy¿sza Szko³a Pedagogiczna
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w Warszawie) zaprezentowa³a za³o¿enia projektu oraz produkt finalny, jakim jest
publikacja programu pt. Zagro¿enia cyberprzestrzeni  kompleksowy program
dla pracowników s³u¿b spo³ecznych, który zostanie upowszechniony i w³¹czony do g³ównego nurtu polityki wród grup docelowych i decydentów. Redaktor
publikacji podkreli³a, ¿e produkt finalny opiera siê na dowiadczeniu ekspertów
i specjalistów bior¹cych udzia³ w projekcie, ich wiedzy merytorycznej, jak równie¿ uwagach zg³aszanych przez grupê docelow¹, dziêki czemu opracowany
program mo¿na wykorzystaæ w praktyce.
Cykl referatów rozpoczê³o wyst¹pienie prof. dr. hab. Miros³awa Grewiñskiego (Wy¿sza Szko³a Pedagogiczna w Warszawie)  Zagro¿enia cyberprzestrzeni na tle innych wyzwañ s³u¿b spo³ecznych w Polsce. Autor podkreli³, ¿e
tematyka zagro¿eñ powodowanych przez cyberprzestrzeñ, a szczególnie: cyberprzemocy, samobójstw z inspiracji sieci, stalkingu, hikikomori, sekstingu, wy³udzania informacji osobistych, uzale¿nieñ od komputera, telefonu, gier oraz wielu
innych problemów wiata wirtualnego nie jest w wystarczaj¹cym stopniu nag³oniona, co sprawia, ¿e wiadomoæ spo³eczeñstwa w tym zakresie jest nadal
bardzo niska. Niepokoj¹cym zjawiskiem jest równie¿ fakt, ¿e opiekunowie, rodzice, nauczyciele oraz osoby pe³ni¹ce wa¿ne role spo³eczne nie maj¹ odpowiedniej wiedzy, w jaki sposób rozpoznawaæ powy¿sze zagro¿enia.
Nastêpnie prof. Velta Lubkina (Rezekne Higher Education Institution)
w referacie Electronic treats in Lativa przedstawi³a skalê zjawiska e-zagro¿eñ na
£otwie. Zwróci³a tak¿e uwagê na statystyki: o ile na £otwie, podobnie jak
w Polsce 70% u¿ytkowników korzysta z Internetu codziennie, o tyle rednia dla
ca³ego globu wynosi 60%. Analogiczna jest tak¿e tendencja wykorzystywania
sieci do odwiedzania portali spo³ecznociowych (69% w obu krajach). £otwa
jest krajem realizuj¹cym dokument Cybersecurity Strategy of the European
Union: An Open, Safe and Secure Cyberspace, opracowany przez Komisjê
Europejsk¹ i opublikowany 7 lutego 2013 r.
W wyst¹pieniu Internet usage and digital skills, dr Svetlana Uèa (Personality and Socialization Research Institute) zauwa¿y³a, ¿e na £otwie rozpowszechnianie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych postêpuje w du¿ym
tempie. W 2004 r. w tym kraju 26% gospodarstw domowych posiada³o komputer, natomiast 15% mia³o pod³¹czenie do Internetu. W 2013 r. odsetek gospodarstw domowych posiadaj¹cych komputer wraz z pod³¹czeniem do Internetu
zwiêkszy³ siê do 72%. Pomimo zajmowania przez d³u¿szy czas odleg³ych miejsc
w rankingach pod wzglêdem dostêpnoci Internetu w poszczególnych krajach,
£otwa zapewnia coraz wiêkszemu gronu obywateli dostêp do tego medium.
Kolejny prelegent prof. Artis Teilans (Rezekne University of Applied
Sciences) w referacie Internet security risk management zaznaczy³, ¿e poprawa
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bezpieczeñstwa w Internecie i zarz¹dzanie ryzykiem jest kluczowym zagadnieniem instytucji publicznych i prywatnych firm, które prowadz¹ walkê z zagro¿eniami wynikaj¹cymi z po³¹czenia coraz wiêkszej liczby u¿ytkowników z Internetem. Umiejêtnoæ w³aciwego korzystania z komputera i Internetu decydowaæ
bêdzie o dalszej drodze przez wirtualny wiat, w którym jest wiele ró¿nego
rodzaju niebezpieczeñstw: dla nas, np. w zakresie danych osobowych czy dóbr
osobistych, jak równie¿ w odniesieniu do sprzêtu na którym pracujemy czy
z którego korzystamy.
Koncepcje wykorzystania portali spo³ecznociowych przez instytucje publiczne przedstawi³ prof. Gilberto Marzano (Università degli Studi di Trieste)
w swoim wyst¹pieniu Risks In Social networking sites. Prelegent podkreli³, ¿e
pracownicy sektora publicznego musz¹ mieæ wiadomoæ, jak kszta³towaæ w³asne zachowanie w Internecie, aby nie wp³ywaæ negatywnie na wizerunek instytucji. U¿ytkownicy social mediów chêtnie polecaj¹ ciekawe treci swoim znajomym, a tak¿e dziel¹ siê opiniami na temat produktów i us³ug. Budowanie
pozytywnych relacji z u¿ytkownikami, jak równie¿ mo¿liwoæ wyra¿ania swojego zdania tworzy klimat zaufania. Prof. Marzano wskaza³ ponadto, ¿e wa¿ne jest
systematyczne udostêpnianie coraz to nowych treci zwi¹zanych z dan¹ instytucj¹, poniewa¿ sprzyja to ci¹g³emu interesowaniu siê ni¹ przez u¿ytkowników
Internetu.
Podczas prelekcji nt. Dzia³ania na rzecz bezpieczeñstwa dzieci i m³odzie¿y w Internecie, dr Agnieszka Wroñska (Naukowa i Akademicka Sieæ Komputerowa) zaprezentowa³a aktualne zagro¿enia w Internecie oraz dzia³ania instytutu
badawczego NASK na rzecz bezpieczeñstwa najm³odszych u¿ytkowników sieci. Zespó³ NASK odegra³ istotn¹ rolê w pod³¹czeniu Polski do Internetu, a tak¿e
w jego ramach powsta³ w 1996 r. pierwszy w Polsce zespó³ reagowania na
zagro¿enia w sieci (Computer Emergency Response Team) dzia³aj¹cy pod nazw¹ CERT Polska. Poza ewidentnymi korzyciami edukacyjnymi i atrakcyjn¹
form¹ spêdzania czasu, Internet jako narzêdzie komunikacji jest te¿ jednym
z najwiêkszych zagro¿eñ, które regularnie s¹ monitorowane, analizowane i niwelowane przez podzespo³y NASK.
Nastêpnie dr £ukasz Tomczyk (Pañstwowa Wy¿sza Szko³a Zawodowa
w Owiêcimiu) w referacie E-zagro¿enia wród dzieci i m³odzie¿y  studium
badañ w³asnych zaprezentowa³ najczêstsze zagro¿enia zwi¹zane z wykorzystywaniem nowych mediów przez uczniów szkó³ gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Podkreli³, ¿e przeciêtny m³ody cz³owiek przed ukoñczeniem 21 roku
¿ycia wys³a³ lub otrzyma³ 250 000 e-maili i sms-ów, powiêci³ na obs³ugê telefonu komórkowego 10 000 godzin oraz spêdzi³ ponad 3000 godzin na portalach
spo³ecznociowych. Analiza wyników badañ ukierunkowanych na diagnozê wy-
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stêpowania czynników zwiêkszaj¹cych ryzyko uzale¿nienia m³odzie¿y w wieku
szkolnym od Internetu prowadzi do wniosku, ¿e najwiêksze obecnie zagro¿enia
w tym zakresie mog¹ mieæ paradoksalnie miejsce w rodowisku rodzinnym
i zwi¹zane s¹ z brakiem gotowoci rodziców do przemylanego oddzia³ywania
wychowawczego wpisuj¹cego siê w koncepcje wychowania do mediów.
W wyst¹pieniu Cyberprzestrzeñ zagro¿eniem dla integralnoci rodziny
czy nowe wyzwanie wychowawcze dla wspó³czesnego rodzica? dr Arkadiusz
W¹siñski (Wy¿sza Szko³a Administracji w Bielsku-Bia³ej) zauwa¿y³, ¿e cyberprzestrzeñ jest ju¿ obecnie nieod³¹cznym komponentem ¿ycia wspó³czesnego
Polaka, a w zwi¹zku z tym polskiej rodziny. Obecnoæ jej wp³ywa na zmianê
sposobu spêdzania wolnego czasu, pracy i uczenia siê w przestrzeni domu
rodzinnego, a tak¿e w coraz wiêkszej mierze wp³ywa na charakter codziennych
form obcowania ze sob¹ domowników. Wyk³ad koncentrowa³ siê wokó³ dylematu znaczenia cyberprzestrzeni, rozpatrywanej w aspekcie zagro¿enia dla integralnoci rodziny czy te¿ nowych wyzwañ wychowawczych dla wspó³czesnego
rodzica.
Dr Ewa Flaszyñska (Orodek Pomocy Spo³ecznej w Warszawie) w wyst¹pieniu Prewencja i interwencja w pomocy spo³ecznej w obliczu cyberzagro¿eñ
zaakcentowa³a, ¿e edukacja pracowników s³u¿b spo³ecznych w zakresie identyfikowania i przeciwdzia³ania zjawisku cyberzagro¿eñ przek³ada siê na efektywniejsz¹ pomoc i wsparcie rodzin dowiadczaj¹cych problemów zwi¹zanych ze
wiatem wirtualnym. Badania pokazuj¹, ¿e pracownicy kszta³c¹cy s³u¿by spo³eczne pytani o zagro¿enia generowane przez media cyfrowe i technologie informacyjno-komunikacyjne zdaj¹ sobie z nich sprawê, jednak wiedzê o tych zagro¿eniach
na poziomie ogólnym posiedli g³ównie z telewizji i prasy. Omiu na dziesiêciu
ankietowanych nie zna jakiegokolwiek podrêcznika o zagro¿eniach cyberprzestrzeni i sposobach przeciwdzia³ania negatywnym skutkom tego zjawiska.
Cykl referatów zakoñczy³o wyst¹pienie mgr. Wojciecha Duranowskiego
(Wy¿sza Szko³a Pedagogiczna w Warszawie), który przedstawi³ praktyki wykorzystania nowych technologii w pracy socjalnej na wiecie. Na przyk³adzie
obecnej sytuacji w krajach Europy Zachodniej i w Stanach Zjednoczonych
wskaza³ kierunki wykorzystania technik informacyjno-komunikacyjnych w celu
usprawnienia pracy socjalnej, jak równie¿ omówi³ dylematy zwi¹zane z tym
zagadnieniem. Sesje wyk³adowe moderowa³ mgr Grzegorz Nawrocki, dziennikarz i prezenter TVP, prowadz¹cy od 2010 r. program publicystyczny pt.
Punkt Widzenia.
Drugiego dnia konferencji uczestnicy mieli mo¿liwoæ wziêcia udzia³u
w warsztatach w jednej z piêciu grup tematycznych. W pierwszej grupie warsztatowej mogli zapoznaæ siê z najwa¿niejszymi zagro¿eniami zdrowia psychicznego
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i fizycznego zwi¹zanego z Internetem, wraz z tymi, które uznane zosta³y za
jednostki chorobowe lub s¹ na etapie obserwacji zwi¹zanej z zaliczeniem ich do
zaburzeñ chorobowych. Warsztat drugi powiêcony zosta³ tematyce zagro¿eñ
spo³eczno-wychowawczych. Zwrócono szczególn¹ uwagê na potrzebê uwra¿liwienia wspó³czesnych rodziców na sygna³y wysy³ane przez dziecko dotycz¹ce
niepokoj¹cych zachowañ w Internecie. Tematem trzeciego warsztatu by³y zagro¿enia zwi¹zane z uzale¿nieniami. Chodzi³o o zwrócenie uwagi na przemiany
zwi¹zane z funkcjonowaniem i mod¹ w odniesieniu do najm³odszego pokolenia
oraz jego aktywnoci¹ w cyberprzestrzeni. W¹tkiem przewodnim czwartego
warsztatu by³y kwestie zwi¹zane z cyberprzestêpczoci¹ i nadu¿yciami w Internecie. Celem warsztatu by³o przybli¿enie uczestnikom kwestii zwi¹zanych
z zagro¿eniami dla finansów, dóbr i danych osobistych przy nieumiejêtnym
korzystaniu z us³ug internetowych czy mobilnych. Uczestnicy ostatniej grupy
warsztatowej poznali metodykê kszta³cenia w obszarze cyberzagro¿eñ. Przedstawione treci dotyczy³y za³o¿eñ teoretycznych i praktycznych, jak równie¿
wskazywa³y na dzia³ania, które nale¿y realizowaæ w ramach metodyki prowadzonych zajêæ, uwzglêdniaj¹c wiele ró¿norodnych uwarunkowañ.
Konferencja oraz warsztaty nie wyczerpa³y tematyki i problemów zagro¿eñ
cyberprzestrzeni, jednak zaprezentowanie i wdro¿enie innowacyjnego programu
rozwoju z pewnoci¹ poszerzy zasób kompetencji i instrumentów wychowawczych, a sam projekt przyczyni siê do zwiêkszenia skutecznoci realizowanej
polityki socjalnej.
Katarzyna Tracewicz
Olsztyn

