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Activități
 Campania de promovare - Ora de Net
 Următorii pași

Campania de promovare – Ora de Net
 În anul 2017, prima parte a campaniei Ora
de Net a fost o leapșă virtuală cu profesorii
cool.
 Ambasadorii care au ales să se alăture
campaniei sunt:
 Alina Eremia
 Mircea Eremia
 Liviu Teodorescu
 Andrei Leonte
 Ami
 Ana Baniciu
 Zmenta

Campania de promovare – Ora de Net
 Fiecare endorser a postat un clip video
testimonial în care a povestit un caz real de
cyberbullying din comunitatea lui, iar la
sfârșitul clipului a existat un call to action
pentru fanii copii să intre pe oradenet.ro și să
scrie mesajul lor de mic ambasador
#fărăurăpenet
 Cele mai puternice mesaje au ajuns pe
tricouri semnate de Alina și gașca de profi
cool.

Campania de promovare – Ora de Net
 Campania a beneficiat de un eveniment de
pre-lansare într-o școală din București.
 Acesta a fost organizat în data de 7 iunie, la
Școala Gimnazială Ferdinand
 O parte dintre ambasadorii Ora de Net: Alina
Eremia, Liviu Teodorescu şi Andrei Leonte au
discutat, împreună cu cei 120 de copii
prezenţi la eveniment, despre cyberbullying şi
efectele sale şi au răspuns întrebărilor primite
de la cei prezenţi în sală și de la cei care au
urmărit evenimentul live pe pagina de
facebook Ora de Net.

Campania de promovare – Ora de Net
 Peste 1100 de mesaje primite din partea
copiilor
 Engagement pe Facebook: 72,627 reacții
(target 40,000)

 Accesări ale websitului din campanie: 22,614
clicks to website(target 6500)
 Creșterea numărului de fani cu 3,000

Campania de promovare – Ora de Net
Tricouri create de copii

Următorii pași...
Săptămâna Europeană a Conținutului Online Pozitiv adresat Copiilor

 Campania „Conțiunt online pozitiv: experiențe mai bune pentru
copii” va fi derulată concomitent în 23 de tări în perioada 25-29
septembrie 2017.

Săptămâna Europeana a Conținutului Pozitiv
 25 septembrie: copii, adolescenţi şi tineri – lansarea unui Kit de activare
pentru tineri axat pe Drepturile copiilor în mediul online.
 26 septembrie: profesori – relansarea programului de voluntariat Ora
de Net
 27 septembrie: părinţi – lansarea unui material scurt adresat părinţilor
privind comunicarea cu copiii legat de noile tehnologii
 28 septembrie: dezvoltatori de conţinut online pentru copii –
promovarea criteriilor de la care pot să plece pentru crearea unui
material online adresat copiilor
 29 septembrie: public general – vom invita audienţa generală Ora de
Net şi a partenerilor să ne recomande iniţiative, resurse şi echipe care
ar putea fi interesate de parteneriate cu Salvati Copiii pentru
dezvoltarea unor proiecte, resurse pentru experienta online pozitive
pentru copii.

Programul de voluntariat Ora de Net
 Relansarea programului de voluntariat Ora de Net - 26
Septembrie.
 Ne dorim să aducem împreună şi să susţinem toţi profesorii,
educatorii, lucrătorii de tineret, trainerii de educaţie non-formală şi
tinerii care doresc să se implice în dezvoltarea competenţelor şi
abilităţilor copiilor de a folosi creativ, util şi sigur Internetul şi
dispozitivele digitale.
 În acest sens, ne propunem să realizăm parteneriate cu
organizaţii, instituţii şi grupuri de iniţiativă care sunt interesate de
acest subiect. Le vom pune la dispoziţie resurse educaţionale
pentru a facilita întâlnirile cu copiii şi a stimula învăţarea privind
atât oportunităţile, cât şi riscurile asociate cu mediul online.

Programul de voluntariat Ora de Net
Suportul fiecăruia dintre dvs ar putea însemna :

 Punerea în legătură cu alte organizaţii care ar putea fi interesate
de colaborarea cu echipa noastră, în cadrul programului Ora de
Net
 Distribuirea unui email în rândul organizaţiilor interesate de
educaţie cu care colaboraţi care să conţină anunţul de lansare a
programului de voluntariat
 Distribuirea postării de pe Facebook - http://bit.ly/2wWbTjI

Următorii pași...
 Campanie comunicare online (septembrie 2017 – februarie 2018)
 Identificare de oportunităţi pentru sustenabilitate

 Relansarea programului de voluntariat
 Formarea specialiștilor și crearea de echipe interdisciplinare

Pentru mai multe informaţii privind activităţile planificate, vă invităm să ne
contactaţi – Teodora Stoica
Email teodora.stoica@salvaticopiii.ro
Tel 0726 35 45 41

