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Katalog Bezpiecznych Stron stanowi integralny
element projektu Sieciaki.pl. Celem jego
stworzenia jest budowa
w Internecie bezpiecznego dla dzieci i
młodzieży środowiska
i promowanie go tak, aby najmłodsi Internauci spędzali
w sieci czas w sposób bezpieczny i pożyteczny. Kierowanie dzieci i młodzieży
na tego typu strony wydaje się być najlepszym sposobem na ograniczenie
aktywności potencjalnie niebezpiecznych dla dzieci miejsc w Internecie.
Tworzona przez nas koalicja twórców i administratorów witryn przyjaznych
dzieciom, zakłada współpracę na rzecz bezpieczeństwa najmłodszych w
Internecie.
Certyfikat może być nadany stronom, które spełniają określone przez nas
kryteria (podstawowe - bezpieczeństwa, techniczno-estetyczne, kontentowe).
Właściciel strony nie ponosi żadnych kosztów związanych z przyznaniem
certyfikatu.
W Katalogu Bezpiecznych Stron zawarte są dwa typy bezpiecznych stron dla
dzieci:
- strony oznaczone Certyfikatem Bezpiecznej Strony BeSt – są to strony, które
spełniły kryteria bezpieczeństwa oraz kryteria techniczno – konentowe, a
proces certyfikowania został zakończony
- strony bez Certyfikatu – są to strony, które spełniły kryteria bezpieczeństwa
oraz kryteria techniczno – kontentowe i są w trakcie procesu certyfikowania.
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Kryteria oceny stron proponowanych do Katalogu Bezpiecznych Stron:
 Podstawowe - bezpieczeństwa – strona musi je spełniać, aby mogła
przystąpić do procedury certyfikowania.
 Oceny strony – kryteria techniczno – estetyczne i kontentowe. Kryteria
służące ocenie strony przez certyfikującego. Osoba weryfikująca
przegląda daną stronę, przyznając w przypadku każdego kryterium
punkty.

Kryteria podstawowe:
Strona musi:
 być skierowana do dzieci i/lub młodzieży, co ma być widoczne w każdym
jej elemencie, od layoutu do treści. Wyjątek stanowią ciekawe i
bezpieczne serwisy tematyczne tworzone z myślą o wielu grupach
wiekowych odbiorców
Witryny sklepów z produktami dla dzieci nie uzyskują certyfikatu.

Strona nie może:
 zawierać treści nielegalnych, czyli:
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o treści pornograficzne z udziałem małoletniego poniżej 15-go roku
życia, treści pornograficzne związane z prezentowaniem przemocy
lub posługiwaniem się zwierzęciem;
o treści propagujące publicznie faszystowski lub inny totalitarny
ustrój państwa lub nawołujące do nienawiści na tle różnic
narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze
względu na bezwyznaniowość;
o treści publicznie znieważające grupę ludności albo poszczególną
osobę z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej,
wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości;
 zawierać treści szkodliwych, do których dostępu nie powinny mieć dzieci
(treści erotycznych i pornograficznych, obraźliwych, poniżających oraz
gróźb, propagujących przemoc lub nienawiść, zażywanie środków
odurzających, itp.);
 zawierać odnośników w jakiejkolwiek formie do witryn zawierających
treści nielegalne lub szkodliwe;
 uczestniczyć w systemie wymiany bannerów, które dopuszczają udział
witryn, o których mowa powyżej;
 posiadać niemoderowanego forum oraz niemoderowanego czatu z
możliwością rozmów prywatnych.
 Zawierać wyłącznie ofert zakupu produktów bądź usług (kursu, wycieczki
kolonie)
 Zawierać zdjęć z wizerunkiem dzieci (wyjątek stanowią zdjęcia zakupione
na stronach stokowych)
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Kryteria oceny strony:
Kryteria techniczno-estetyczne:
1. design strony powinien być interesujący dla dzieci i dostosowany do
możliwości tego typu odbiorcy. Przykładowe elementy:
a. estetyka wykonania;
b. ciekawa, przyciągająca uwagę grafika;
c. obecność atrakcyjnych aktywnych elementów dostosowane do
wieku odbiorcy.
2. informacje zawarte na stronie powinny być łatwe do odnalezienia i
użycia, przykłady:
a. strony z grami, innymi formami rozrywki lub zawartością, której
obsługa lub wyświetlenie może nie być dla każdego intuicyjna,
powinny być przejrzyste i zawierać zrozumiałe zasady zabawy lub
instrukcję;
b. jeśli do obejrzenia strony lub jej fragmentów potrzebne są jakieś
dodatkowe elementy, powinno to być jasno zakomunikowane
(łącznie z możliwością lub wskazaniem sposobu zainstalowania
takich elementów).
3. strona powinna być łatwa i wygodna w czytaniu, niezaśmiecona
rozpraszającymi uwagę obrazkami, czcionkami czy tłem.
a. odpowiedni podział treści na stronie (dzielenie dłuższych tekstów
itp.);
b. niechaotyczność wykonania, wszystkie elementy powinny
współgrać.
4. łatwa nawigacja po całej witrynie – przykładowe elementy:
a. nieskomplikowane i czytelne menu nawigacyjne;
b. obecność mapy strony;
c. mechanizmy wyszukiwawcze.
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5. ochrona prywatności itp.
a. użytkownik nie może za korzystanie ze strony uiszczać
jakiejkolwiek opłaty;
b. formularz rejestracyjny powinien być opatrzony klauzulą dot.
ochrony i podawania danych osobowych. W klauzuli powinna
znaleźć się informacja dot. zgody rodzica/opiekuna na podanie
danych osobowych / korespondencyjnych;
c. checkbox znajdujący się przy klauzuli powinien być odznaczony;
d. strona (formularz rejestracyjny) powinien posiadać certyfikat
bezpieczeństwa https;
e. serwis nie wymaga zdjęć dzieci.

Kryteria kontentowe:
1. strona powinna być opisana w sposób zgodny z prawdą:
a. tytuł i adres strony odpowiadają jej treści;
b. słowa kluczowe i opis meta tagów odpowiadają prawdzie.
2. zawartości strony i sposobów przedstawienia treści powinien być
dostosowany do możliwości odbiorców
a. teksty zrozumiałe dla dzieci i młodzieży.
3. wartość poznawcza treści zamieszczonych na stronie powinna być
znacząca dla dzieci.
4. gwarancja bezpieczeństwa:
a. plików ściąganych ze strony, umieszczonych na niej przez
administratora;
b. plików cookies, wszelkich elementów zapisujących się w folderach
tymczasowych – grafiki;
c. dane osobowe powinny przechowywane w zabezpieczonym
miejscu.
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5. teksty na stronie powinny być poprawne językowo.
6. informacje zamieszczane na stronie powinny być aktualne, jeżeli strona
nie jest statyczna powinny być zamieszczane daty aktualizacji.
7. zamieszczane informacje powinny być prawdziwe i opatrzone linkami do
innych stron bądź odnośnikami do nieinternetowych źródeł, najlepiej o
dużym stopniu wiarygodności.
8. strona powinna posiadać jasny regulamin
9. powinny być dostępne dane kontaktowe, w przypadku konieczności
uzyskania pomocy od administratora

8

Proces certyfikowania strony:
1. Proces certyfikowania zaczyna się od zgłoszenia propozycji strony
korzystając z opcji „Zaproponuj stronę” przy Katalogu Bezpiecznych Stron
(http://www.sieciaki.pl/best ). Propozycję do Katalogu dziecko, rodzic,
nauczyciel, administrator czy właściciel strony.
2. Każda strona, która zostanie zaproponowana do Katalogu Bezpiecznych
Stron jest szczegółowo weryfikowana i testowana pod kątem podanych wyżej
kryteriów.
Propozycje, które nie spełniają kryteriów są odrzucane.
Strony, które pomyślnie przejdą etap weryfikacji przechodzą do dalszej części
procesu certyfikowania.
3. Koordynator Katalogu Bezpiecznych Stron BeSt nawiązuje kontakt z
administratorem lub właścicielem strony, która osiągnęła pozytywny wynik
weryfikacji, w celu przekazania informacji związanych z Certyfikatem, oraz
samego Certyfikatu.
4. Ostatnim etapem procesu certyfikowania stron jest umieszczenie właściwie
podlinkowanego certyfikatu na stronie głównej oraz zamieszczenie certyfikatu
na właściwej podstronie w Katalogu Bezpiecznych Stron Best.
Każda strona, która otrzyma Certyfikat Bezpiecznej Strony BeSt jest
systematycznie sprawdzana przez nadanego jej opiekuna.

9

Korzyści, wynikające z posiadania Certyfikatu Bezpiecznych Stron BeSt :
Wszystkie strony, które znajdują się w Katalogu Bezpiecznych Stron tworzą
swoistą koalicję na rzecz bezpieczeństwa dzieci w Internecie.
Obecność certyfikaty BeSt na danej stronie świadczy o jej bezpiecznym
charakterze, co informuje rodziców, że ich dziecko korzystając z certyfikowanej
strony będzie bezpieczne.
Ponadto, w ramach oznaczenia strony Certyfikatem Bezpiecznej Strony BeSt
zapewniamy:
1. umieszczenie strony w sekcji polecane strony (w obrębie całego
katalogu),
2. umieszczenie strony w sekcji polecane strony (w obrębie danej kategorii),
3. informacja o stronie oraz obrazek strony przesyłane do dzieci
(użytkowników

serwisu)

za

pomocą

wewnętrznego

mechanizmu

komunikacji,
4. informacja o stronie oraz obrazek strony w Dwutygodniku SieWie
wydawanym na potrzeby użytkowników serwisu.
Promocja odbywa się cyklicznie wg harmonogramów i decyzji redakcji
Sieciaki.pl
Dodatkową formą promocji bezpiecznych stron z Katalogu Best będzie
aplikacja komputerowa „Przeglądarką Internetowa dla Dzieci – BeST” dostępna
pod adresem: http://fdds.pl/best/ , w której znajdą się wszystkie strony
prezentowane w Katalogu w serwisie www.sieciaki.pl.
Darmowa aplikacja udostępniona będzie rodzicom i opiekunom dzieci –
Internautów, rzeczywistych jej użytkowników.
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Dane kontaktowe:
Małgorzata Ćwiek – malgorzata.cwiek@fdds.pl
Redaktor Naczelna serwisu Sieciaki.pl
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
Sieciaki.pl
ul. Katowicka 31
03-932 Warszawa
tel./faks: +48 22 616 02 68, +48 22 616 03 14
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