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Drodzy Mieszkańcy Redy!

Cyberprzemoc i uzależnienie od Internetu jest jednym z najbardziej niebezpiecznych zjawisk
dzisiejszej cywilizacji. Jest poważnym problemem, z którym boryka się niejedna rodzina, także
w naszym Mieście. Działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa najmłodszym mieszkańcom
Redy są najwyższym celem dla gminy. Nie można pozostać obojętnym wobec narastającego
problemu cyberprzemocy, stąd podjęcie działań wymierzonych w zwalczanie tego zjawiska.
Niejednokrotnie nie zdajemy sobie sprawy skąd biorą się zmienne nastroje u naszych dzieci,
nagłe zamykanie się w sobie, strach przed wychodzeniem do szkoły, apatia, ciągła niechęć, złe sny,
brak apetytu… Należy postawić sobie pytania: Czy reagujemy odpowiednio? Czy pytamy co się
dzieje? Czy obserwujemy nasze dzieci? Czy wiemy jak uchronić je przed zjawiskiem
cyberprzemocy?
Miasto Reda z największą troską stara się dbać o dobro najmłodszych mieszkańców. Dlatego
należy pamiętać, że wszystko co robimy dla naszych dzieci musimy robić wspólnie. Ofiarą
cyberprzemocy może paść każdy, bez względu na wiek, jednak dzieci są wobec jej przejawów
najbardziej bezbronne. Tylko dzięki współpracy rodziców, nauczycieli i miasta, dzięki naszej
wspólnej i szybkiej reakcji, będziemy w stanie skutecznie przeciwdziałać temu zjawisku. Pozytywne
relacje i mocne więzi w rodzinie oraz szkole, kształtują właściwe podejście dzieci do innych ludzi,
w tym do swoich rówieśników. Zamykanie oczu na fakt, że nasze dzieci samodzielnie zwiedzają
wirtualny świat, a także ignorancja w kwestii znajomości nowoczesnych urządzeń multimedialnych,
mogą doprowadzić do tragedii.
W związku z tymi wielkimi wyzwaniami, jako drugi samorząd w Polsce po Gdyni,
rozpoczynamy proces wprowadzania systemowych rozwiązań mających chronić nasze dzieci. Mamy
silnego partnera, który przeprowadził pilotażowe działania w jednej z naszych szkół
i wiemy, że dalsze działania są konieczne. Z zajęciami we wszystkich szkołach równolegle będą
prowadzone inne działania m.in. prowadzona będzie infolinia, jak i kampania społecznościowa.
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