
 FUNDACJA PANOPTYKON

Z WYPRAWKĄ W CYFROWE ŻYCIE
OFERTA DLA FIRM

Program edukacyjny Cyfrowa Wyprawka – niezbędnik świadomego rodzica i nauczyciela
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NOWE WYZWANIA

Dzisiaj już najmłodsi wchodzą w życie ze smartfonem w dłoni i kontem na por-
talu społecznościowym. Daje im to szybszy dostęp do wiedzy, ułatwia kontakt ze 
światem, poszerza horyzonty. Ale rodzi też nowe, poważne wyzwania – takie jak utra-
ta prywatności i kontroli nad informacjami o sobie i swoim życiu. Dla młodych cyfrowy 
świat jest równie realny, jak ulica czy szkolny korytarz. Dlatego potrzebują praktycz
nych, konkretnych wskazówek, jak bezpiecznie się po nim poruszać. 

Jako dorośli jesteśmy odpowiedzialni za wprowadzenie młodych w cyfrową 
rzeczywistość. Nie pilnując na każdym kroku czy mnożąc zakazy, ale przekazując 
wiedzę i przydatne umiejętności, ucząc, jak świadomie i bezpiecznie korzystać 
z sieci: cieszyć się możliwościami, unikać zagrożeń, a jednocześnie szanować i nie 
krzywdzić innych.

Wielu dorosłych – zarówno rodziców, jak i nauczycieli – potrzebuje pomocy i infor-
macji, jak radzić sobie z tym trudnym zadaniem.
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POWŚCIĄGLIWE APLIKACJE

3

Korzystasz tylko z takich aplikacji, które zbierają 
jedynie dane niezbędne do prawidłowego działania 
i nie udostępniają automatycznie żadnych informacji 
portalom społecznościowym i reklamodawcom.

Sprawdź opinie i informacje o nowych 
aplikacjach, nie wszystkie mogą być dla 
Ciebie bezpieczne.

2-4

NASZA ODPOWIEDŹ

W Fundacji Panoptykon od lat zajmujemy się wpływem technologii na codzienne życie 
– przyglądamy się zachodzącym zmianom, diagnozujemy problemy, szukamy kon-
struktywnych rozwiązań. Tą wiedzą i doświadczeniami chcemy się dzielić. Dlatego 
stworzyliśmy Cyfrową Wyprawkę – innowacyjny program edukacyjny, który pomaga 
dorosłym w sposób kompetentny i odpowiedzialny uczyć młodych, jak świadomie 
i bezpiecznie radzić sobie w cyfrowym świecie. Tworzymy scenariusze lekcji, gry 
edukacyjne, infografiki i wiele innych materiałów, które publikujemy na portalu edu-
kacyjnym Cyfrowa Wyprawka. Prowadzimy też warsztaty i szkolenia dla osób 
pracujących z dziećmi i młodzieżą – nauczycieli, bibliotekarzy, wychowawców – oraz 
wspieramy ich działania w lokalnych środowiskach. 

Naszą naczelną zasadą jest szacunek dla autonomii młodego człowieka, 
a największymi atutami – eksperckie przygotowanie i odpowiedzialne podejście  
do problemu. Nie straszymy, ale wyjaśniamy zasady działania Internetu i no
wych technologii oraz dajemy praktyczne wskazówki, jak posługiwać się nimi 
z głową. Osoby korzystające z oferty Cyfrowej Wyprawki chwalą jej wysoką jakość  
i praktyczny wymiar.

http://cyfrowa-wyprawka.org
http://cyfrowa-wyprawka.org




WSPÓLNIE MOŻEMY WIĘCEJ

Naszą ambicją jest rozbudowanie oferty edukacyjnej, dotarcie z nią do szerokiego 
grona nauczycieli, rodziców i opiekunów. Aby było to możliwe, potrzebujemy wspar-
cia ze strony odpowiedzialnych społecznie Firm. 

Przy tworzeniu oferty współpracy zadbaliśmy o to, by zapewnić naszym Partnerom 
nie tylko satysfakcję z angażowania się w społecznie ważne przedsięwzięcia, ale też 
konkretne korzyści wizerunkowe i możliwość bezpośredniego skorzystania ze wspie
ranych działań edukacyjnych.

Dlaczego warto wspierać Cyfrową Wyprawkę?
• Państwa Firma przyczynia się do wychowania pokolenia, które będzie umiało 
twórczo i odpowiedzialnie korzystać z nowych technologii. 
• Budują Państwo wizerunek swojej Firmy jako społecznie odpowiedzialnej, dbającej 
o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży.
• Państwa Firma nawiązuje współpracę z rozpoznawalną organizacją o wysokich 
standardach działania, która poważnie traktuje współpracę z Partnerami.

Dodatkową korzyścią dla Państwa Firmy jest to, że środki przekazane organizacji 
w formie darowizny można odliczyć od podstawy opodatkowania (max. 10% uzyska-
nego dochodu).
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Naszą ofertę tworzyliśmy z myślą o różnych oczekiwaniach 
i możliwościach angażowania się Partnerów. Liczymy, że zapro-
ponowane przez nas trzy opcje współpracy okażą się atrakcyjne 
dla Państwa Firmy. Jesteśmy też otwarci na indywidualne ustalenie 
warunków zaangażowania.

ZOSTAŃ PARTNEREM CYFROWEJ WYPRAWKI
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PARTNER WSPIERAJĄCY

Inwestując 20 000 zł w rozwój programu 
Cyfrowa Wyprawka, pomagają nam 
Państwo:

• tworzyć i rozpowszechniać w sieci materiały porad-
nikowe (np. artykuły, infografiki) skierowane do nauczy-
cieli, rodziców i opiekunów;
• rozwijać portal edukacyjny Cyfrowa Wyprawka.

Partnerowi wspierającemu oferujemy:

• umieszczenie logotypu Firmy na portalu Cyfrowa 
Wyprawka i tworzonych materiałach edukacyjnych  
(z podpisem „Partner wspierający”);
• regularne przesyłanie dedykowanego newslettera, 
w którym znajdą się m.in. zaproszenia na organizo
wane przez Fundację wydarzenia publiczne i informacje 
o nowych materiałach edukacyjnych.



PARTNER ZAANGAŻOWANY

Inwestując 50 000 zł w rozwój programu 
Cyfrowa Wyprawka, pomagają nam 
Państwo:

• opracowywać nowe scenariusze lekcji, obejmujące 
aktywne metody pracy z uczniami;
• organizować warsztaty i szkolenia dla nauczycieli  
i innych osób pracujących z dziećmi i młodzieżą, które 
służą poszerzeniu wiedzy uczestników i wymianie 
doświadczeń;
• prowadzić akcje promujące materiały dostępne na por-
talu Cyfrowa Wyprawka (np. konkursy, turnieje, pokazy 
filmowe), które pozwalają angażować dotychczasowych 
odbiorców i docierać do kolejnych osób.

Partnerowi zaangażowanemu oferujemy:

• umieszczenie logotypu Firmy na portalu Cyfrowa 
Wyprawka i tworzonych materiałach edukacyjnych  
(z podpisem „Partner zaangażowany”);
• przeprowadzanie praktycznego warsztatu na temat 
bezpieczeństwa w Internecie dla uczniów wybranej 
szkoły lub dzieci pracowników Firmy;
• regularne przesyłanie dedykowanego newslettera,  
w którym znajdą się m.in. zaproszenia na organizowane 
przez Fundację wydarzenia publiczne i informacje  
o nowych materiałach edukacyjnych.

II



Inwestując 125 000 zł w rozwój progra-
mu Cyfrowa Wyprawka, pomagają nam 
Państwo:

• tworzyć i szeroko dystrybuować praktyczne i orygi-
nalne materiały edukacyjne skierowane do uczniów, 
nauczycieli, rodziców i opiekunów (np. poradniki, gry, 
broszury edukacyjne);
• prowadzić spotkania i warsztaty dla rodziców  
i opiekunów dzieci i młodzieży, w czasie których 
przekażemy im praktyczną wiedzę o świadomym i bez-
piecznym korzystaniu z nowych technologii i udzielimy 
praktycznych wskazówek wychowawczych;
• zorganizować wydarzenie publiczne promujące 
wiedzę na temat świadomego i bezpiecznego korzysta
nia z nowych technologii oraz działania realizowane 
w ramach programu Cyfrowa Wyprawka, a także 
stwarzające okazję do wymiany wiedzy i doświadczeń 
między nauczycielami, wychowawcami, rodzicami i opie
kunami.

Partnerowi strategicznemu  oferujemy:

• umieszczenie logotypu Firmy na portalu Cyfrowa 
Wyprawka i tworzonych materiałach edukacyjnych  
(z dopiskiem „Partner strategiczny”);
• przeprowadzanie praktycznego warsztatu na temat 
bezpieczeństwa w Internecie dla uczniów wybranej 
szkoły lub dzieci pracowników Firmy;
• status partnera publicznego wydarzenia promującego 
działania realizowane w ramach programu Cyfrowa 
Wyprawka (widoczność w mediach i przestrzeni publicz
nej);
• regularne przesyłanie dedykowanego newslettera,  
w którym znajdą się m.in. zaproszenia na organizowane 
przez Fundację wydarzenia publiczne i informacje 
o nowych materiałach edukacyjnych.

PARTNER STRATEGICZNY
III
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Program edukacyjny Cyfrowa Wyprawka jest realizowany od 2013 r. W tym cza-
sie udało się stworzyć rozbudowany portal edukacyjny (cyfrowa-wyprawka.org), 
opracować zestaw prawie 20 scenariuszy lekcji przeznaczonych do pracy z ucz
niami w wieku 10–18 lat, przygotować serię materiałów poradnikowych i infografik, 
wydać popularną grę edukacyjną Trzęsienie danych, zorganizować serię lekcji  
w szkołach, szkolenia i warsztaty dla nauczycieli oraz Akademię Cyfrowej Wyprawki 
– kompleksowy kurs rozwijający kompetencje grupy edukacyjnych liderów lokalnych 
środowisk.

Wszystkie materiały edukacyjne publikowane są na portalu Cyfrowa Wyprawka na 
wolnej licencji. Można je wykorzystywać za darmo i dostosowywać do indywidual-
nych potrzeb.

Patronat nad działaniami edukacyjnymi Fundacji Panoptykon sprawuje Generalny In-
spektor Ochrony Danych Osobowych. O naszej ofercie edukacyjnej regularnie infor-
mujemy m.in. na wydarzeniach edukacyjnych (np. konferencji GIODO Twoje dane 
– twoja sprawa, konferencji Safer Internet czy szkoleniach organizowanych przez wo-
jewódzkie ośrodki metodyczne).
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http://cyfrowa-wyprawka.org
http://cyfrowa-wyprawka.org/lekcje
http://pnpt.org/gra
http://cyfrowa-wyprawka.org




Wykładowczyni akademicka: Wykorzystywałam grę Trzęsienie danych 
na zajęciach ze studentami pedagogiki i wzbudziła wielkie zain-

teresowanie. Zaskoczenie też, ponieważ większość studentów nigdy 
wcześniej nie zastanawiała się nad problemem utraty prywatności 

podczas codziennego korzystania z mediów cyfrowych.

Nauczyciel: Robicie naprawdę dobrą 
edukacyjną robotę. Oby tak dalej!

Mama: Wychowanie dzieci to nieustające wyzwanie, a nowe technolo-
gie jeszcze podnoszą poprzeczkę. Trzeba uczyć dzieci poruszać  

się w cyfrowym świecie, żeby nie robiły sobie krzywdy.  
Dlatego Wasza praca jest tak ważna.



Fundacja Panoptykon jest jedyną organizacją w Polsce, która w kompleksowy 
sposób odpowiada na wyzwania związane z rozwojem nowych technologii: uczy, jak 
zabezpieczyć swoje dane, komputer, portfel czy telefon przed wykorzystaniem; za-
biega, by tworzone prawo chroniło wolność i prywatność; nagłaśnia nadużycia. 

Eksperci Fundacji regularnie wypowiadają się na temat prawnych i społecznych as-
pektów rozwoju technologii w tygodnikach opinii (np. „Polityka”, „Newsweek”), prasie 
codziennej (np. „Gazeta Wyborcza”, „Rzeczpospolita”, „Dziennik Gazeta Prawna”), 
radiu (np. TOK FM, program I i III Polskiego Radia), telewizji (np. kanały Telewizji Pol-
skiej – od TVP1 po TVP Kulturę; TVN, Polsat), portalach internetowych o charakterze 
informacyjnym (np. Wp.pl, Onet.pl) i branżowym (np. Dziennik Internautów, Ngo.pl). 

Przedstawiciele Fundacji biorą też aktywny udział w wydarzeniach kulturalnych (m.in. 
Festiwal Docs Against Gravity, Planete+ Docs Festival, Festiwal Przemiany Centrum 
Nauki Kopernik), ważnych konferencjach branżowych w Polsce (np. doroczna kon-
ferencja organizowana przez GIODO z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych, 
Big Data Kongres, TEDex) i za granicą (np. Computers, Data Protection and Privacy  
w Brukseli, re:publica w Berlinie).

Fundacja Panoptykon działa dzięki wsparciu innych prywatnych fundacji i instytucji 
publicznych, które przyznają granty na realizację działań strażniczych (Open Society 
Foundations, Fundacja im. S. Batorego) i edukacyjnych (Ministerstwo Kultury i Dzie
dzictwa Narodowego, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji). Na swoim koncie ma 
bardzo owocną współpracę z firmami (np. Wolters Kluwer, Millward Brown, Google). 
Jej działalność jest też wspierana przez indywidualnych darczyńców.

Fundacja Panoptykon ma status organizacji pożytku publicznego. 

O F
UN

DA
CJ

I P
AN

OP
TY

KO
N



Anna Obem 

anna.obem@panoptykon.org

+48 505 339 031

Fundacja Panoptykon

panoptykon.org

fundacja@panoptykon.org

+48 660 074 026

Portal Cyfrowa Wyprawka

cyfrowawyprawka.org
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http://panoptykon.org
http://cyfrowa-wyprawka.org



