Info Press
Sigur.info marchează lansarea blogului programului printr-un nou concurs
adresat copiilor şi tinerilor
Bucureşti, 11 ianuarie 2010 – Pe data de 11 ianuarie 2010 Salvaţi Copiii România,
coordonator naţional al Sigur.info, lansează blogul programului şi un nou concurs
adresat copiilor şi tinerilor cu vârste între 10 şi 21 ani – “Navighează în siguranţă pe
pe blogul Sigur.info”
Începând cu luna ianuarie 2010, Sigur.info, programul naţional care promovează utilizarea
Internetului şi a noilor tehnologii on-line de către copii în condiţii de mai mare siguranţă, dezvoltă
un nou proiect: blogul Sigur.info. Acesta vine ca o completare a portalului şi a forumului
Sigur.info, oferind posibilitatea copiilor şi adolescenţilor să creeze propriul conţinut on-line, prin
care să-şi exprime părerile şi viziunea referitor la diferite aspecte ale vieţii virtuale propuse ca teme de
discuţie de către echipa Sigur.info.
Lansarea oficială a blogului are loc pe 11 ianuarie 2010 prin demararea concursului “Navighează în
siguranţă pe blogul Sigur.info”, la adresa http://blog.sigur.info. Copiii şi tinerii cu vârste între 10
şi 21 de ani sunt invitaţi să participe cu materiale scrise şi multimedia în care să prezinte cele mai
interesante experienţe trăite pe Internet. Concursul se desfăşoară pe o perioadă de trei luni (11
ianuarie -11 aprilie 2010), pe două categorii de vârstă: 10-15 ani, respectiv 16-21 ani. În fiecare
săptămână echipa Sigur.info va desemna 2 câştigători (câte unul pe fiecare categorie de vârstă) şi le
va acorda premii constând în produse IT (acreditări ECDL, licenţe anti-virus, MP3 playere, tastaturi
etc.), unul dintre criteriile de selecţie fiind gradul de popularitate al materialului în rândul vizitatorilor
blogului.
“Prin lansarea blogului Sigur.info ne-am dorit crearea unei platforme interactive, care să ofere
posibilitatea comunicării directe şi informale cu copiii şi adolescenţii dornici să-şi exprime părerea şi
să-şi povestească experienţele în cadrul activităţilor programului. Pe lângă intrările în concurs, pe
blog vor mai fi postate şi articole ale echipei Sigur.info, ale partenerilor din program, precum şi ale
specialiştilor în IT şi în mediul on-line” declară George Roman, Director Programe Salvaţi Copiii
România.
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Pentru detalii suplimentare, vă rugăm contactaţi:
Carmen Badîrcea, Asistent Coordonator Salvaţi Copiii România
Tel.: 021 311 75 96; 0740 744 300 476
E-mail: carmen.badircea@salvaticopiii.ro
Alte informaţii detaliate sunt disponibile la adresa http://blog.sigur.info
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Safer Internet Plus este un program sprijinit de Comisia Europeană, care cuprinde
centre naţionale active în toată Uniunea Europeană, având ca obiectiv comun
promovarea utilizării în condiţii de mai mare siguranţă a Internet-ului şi a noilor
tehnologii online de către copii.
Obiectivul general al programului este promovarea siguranţei copiilor pe Internet, prin
organizarea de activităţi de conştientizare şi informare asupra pericolelor din mediul
virtual. Proiectul îşi propune să ofere profesorilor, părinţilor şi copiilor cunoştinţe şi
instrumente pentru protecţia în acest nou mediu tehnologic.
Organizaţia Salvaţi Copii România a participat la programul de finanţare al Comisiei
Europene şi a câştigat licitaţia de proiect, asumându-şi din 2008 rolul de Coordonator
naţional al programului naţional Sigur.Info în cadrul programului comunitar mai sus
menţionat, în parteneriat cu Positive Media şi Centrul FOCUS – Centrul Român pentru
Copii Dispăruţi şi Exploataţi Sexual.
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