
Warszawa, 16 stycznia 2012 r. 
 

 
BULLYING I CYBERPRZEMOC – JAK SOBIE Z NIMI RADZIĆ?  

 
Co piąte dziecko pada ofiarą przemocy w szkole

1
, a 12% z nich doświadcza cyberprzemocy

2
.  

O tych problemach opowiadają nastolatki w filmach „Szkolni tyrani” i „W szponach sieci”, 

których pokaz przedpremierowy odbędzie się 17 stycznia. Po seansie odbędzie się dyskusja z 

udziałem ekspertów Fundacji Dzieci Niczyje.  

 

Bullying i cyberprzemoc dotykają coraz większej liczby dzieci i młodzieży. Bohaterowie dokumentów 

„Szkolni tyrani” i „W szponach sieci” to młode osoby, które spotkały się z takimi przejawami agresji. 

Opowiadają o swoich przeżyciach, tworząc przejmujący obraz trudnych relacji rówieśniczych.  

 
Młodzi ludzie często doświadczają przemocy. Doskonale wiedzą o tym konsultanci Telefonu Zaufania 

dla Dzieci i Młodzieży 116 111, prowadzonego przez Fundację Dzieci Niczyje. – Wyzwiska, szantaż 

czy odrzucenie przez grupę nie zostawiają śladów takich jak siniaki czy zadrapania. Odciskają piętno 

na psychice młodych ludzi, na ich przyszłości. Często ranią dotkliwiej niż przemoc fizyczna – mówi 

Lucyna Kicińska z Fundacji Dzieci Niczyje, koordynatorka Telefonu.  

 
Narzędziami przemocy coraz częściej są także nowoczesne technologie. Cyberprzemoc to 

stosunkowo nowe zjawisko, związane z dynamicznym rozwojem i łatwą dostępnością elektroniki. W 

odpowiedzi na zapotrzebowanie młodych ludzi, Fundacja Dzieci Niczyje prowadzi projekt 

Helpline.org.pl.  

 
- Cyberprzemoc stanowi niemal połowę problemów zgłaszanych pracownikom Helpline.org.pl. Warto 

podkreślić, że to zjawisko nie rodzi się z dnia na dzień, a jest efektem trwającej od dłuższego czasu 

niewłaściwej relacji rówieśniczej – mówi Marta Wojtas z Fundacji Dzieci Niczyje, koordynator projektu. 

 
Jak przeciwdziałać zjawiskom bullyingu i cyberprzemocy? Jak pomagać ich ofiarom? Na ten temat 

dyskutować będą zaproszeni na pokaz eksperci – dr Lucyna Kirwill (SWPS), Magdalena Brudzyńska 

(ABC Zdrowie), Grażyna Puchalska (Komenda Główna Policji). Fundację Dzieci Niczyje 

reprezentować będą Lucyna Kicińska, koordynator Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111, 

Marta Wojtas, koordynator Helpline.org.pl oraz Marcin Sołodki, koordynator projektu Sieciaki.pl.  

 

Pokaz filmów „Szkolni tyrani” i „W szponach sieci” oraz dyskusja ekspertów odbędą się we wtorek 17 

stycznia o godz. 11:00 w siedzibie Viacom International Media Network Polska przy ul. Domaniewskiej 49 

(II piętro). 

 
Prosimy o potwierdzenie przybycia: Agnieszka Kargul, Agencja Dobra Communications, 

akargul@dobrapr, tel. 664 788 883. 

 

Kontakt dla mediów: 
Anna Samsel, specjalista ds. PR, Fundacja Dzieci Niczyje, tel. 22 616 02 68, tel. kom.: 534 260 672                                              
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 wg Overseas Development Institute 
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 Dane z raportu "Polskie dzieci z Internecie" 

 


