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Katalog Bezpiecznych Stron BeST [1]

Od 2005 roku Fundacja Dzieci Niczyje wraz z Fundacją Orange realizuje projekt Sieciaki.pl. W ramach
projektu prowadzony jest serwis www.sieciaki.pl – jedyny edukacyjny serwis społecznościowy o
bezpiecznym Internecie. Serwis skierowany jest do dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Jednak, jak
wiadomo z praktyki wśród użytkowników znaleźć można zarówno młodsze, jak i starsze dzieci.

Integralnym elementem serwisu Sieciaki.pl [2] jest Katalog Bezpiecznych Stron BeST. Jest to zbiór
przyjaznych i bezpiecznych dla dzieci stron. Katalog zawiera ponad dwieście szczegółowo
wyselekcjonowanych stron z atrakcyjną dla dzieci zawartością.

Strony przyjmowane są do Katalogu według specjalnie opracowanych kryteriów jakości i
bezpieczeństwa, dostępnych pod adresem www.sieciaki.pl/best [3]. Każda propozycja strony do
Katalogu BeSt jest dokładnie sprawdzana przed dodaniem.

Strony prezentowane w Katalogu Bezpiecznych Stron BeSt podzielone są na osiem
kategorii tematycznych. Są to między innymi: kultura, gry i rozrywka, filmy i muzyka, czy sport i
turystyka.
Większość ze stron istniejących w Katalogu otrzymało już Certyfikat Bezpiecznej Strony BeST, czyli
specjalny symbol jakości i bezpieczeństwa. Inne strony, z kolei, są w trakcie procesu certyfikowania.

Wszystkie strony znajdujące się w Katalogu spełniają kryteria bezpieczeństwa, kryteria techniczno –
estetyczne oraz kryterium zawartości.

Strony, które są dodawane do zbioru bezpiecznych stron w Katalogu muszą być
skierowane do dzieci być skierowana do dzieci i/lub młodzieży. Wyjątek stanowią ciekawe
i bezpieczne serwisy tematyczne tworzone z myślą o wielu grupach wiekowych
odbiorców. Strony nie mogą:
• zawierać treści nielegalnych, czyli:
- treści pornograficznych z udziałem małoletniego poniżej 15-go roku życia, treści pornograficzne
związane z prezentowaniem przemocy lub posługiwaniem się zwierzęciem,
- 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,
- 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;
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• uczestniczyć w systemie wymiany bannerów, które dopuszczają udział witryn, o których mowa
powyżej

• posiadać niemoderowanego forum, księgi gości, mechanizmu komentarzy, czy czatu z możliwością
rozmów prywatnych.
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