
Dítě v Síti odpovídá na tyto otázky:
Jak vypadá zdravý vztah dítěte a jeho mobilu?

Jak řešit rozmáhající se závislost na komunikačních technologiích?

Jak přistupovat ke vzdělávání v informačních technologiích a nové ekonomice?

Jak zní pravidla „informační gramotnosti“, která by měl znát každý rodič a každé dítě?

Jak se prezentovat v online světě aneb jak vytvářet svou „virtuální identitu“?

Jak uspět v ekonomice, kde bohatství stále více závisí na datech a algoritmech?

Dítě v Síti
Mediální iniciativa Dítě v Síti a Denoffline společnosti Flowee pro rozvoj 
smysluplného života mladých lidí v informační společnosti.

Iniciativa získala záštitu eurokomisařky Věry Jourové.

Motto Dítě v Síti:
„Učíme se žít ve světě informačních technologií. 
A učíme se žít bez nich.“



Dítě v Síti v roce 2018/2019

1.  Kampaň na venkovních reklamních plochách. Cca 500 ploch v hodnotě 25 milionů Kč.      

2.  Webová stránka ditevsiti.cz v rámci webového magazínu flowee.cz se čteností  
633 000 RU měsíčně (zdroj Netmonitor, září 2018). 

3.  Cílová skupina: 25 – 64 let, 63 % ženy, 37 % muži.

4.  Kniha kombinovaná s magazínem (tzv. bookmag) s názvem Dítě v Síti.  
Náklad 20 000 kusů. Vychází v únoru 2019

5.  Odborná konference Dítě v Síti. Datum konání: 13. prosince.

6. Mediální podpora významných vydavatelů (Lidové noviny, Forbes, Reportér, info.cz).



Den offline
Smyslem akce Den offline je upozornit na stále vyšší závislost našeho života na internetu a sociálních 
sítích, tedy na nehmotném, neviditelném a stále expandujícím světě online, který má v posledních 
letech tendenci vyrovnat se světu reálnému.
Až příliš často totiž zapomínáme, že internet a mobily jsou jako cyberpunkové smysly, vyostřené  
nejmodernějšími technologiemi. Umožňují nám bavit se s lidmi na druhém konci světa v reálném  
čase a najít žádané informace během pár sekund, ale ven s přáteli nás přenést nedokážou.

Co je to den offline?
Na jeden den vypneme své mobilní telefony, počítače a herní konzole – a strávíme alespoň den  
komunikací s přáteli a blízkými lidmi v reálném světě, ne v uměle vytvořeném virtuálním konstruktu.
První #denoffline proběhl 29. Září 2018.

Výsledky:
612 ambasadorů, z toho 175 osobností
4880 návštěvníků na FB eventu
Stovky zmínek v médiích, několik prezentací v televizích a v rádiích


