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Program 
 #DIGIT 

 

16:45 – 17 :10 Rejestracja uczestników 

17 :10 – 17 :25 

Rozpoczęcie spotkania 
Katarzyna Pydzińska Azevedo, INnCREASE Sp. z o.o. 

Czy dorośli odpowiedzialnie korzystają z Internetu  
i z tożsamości online? Projekt DIGIT: wprowadzenie. 

17:25 – 18 :10 

 

 

 

Nasz cyfrowy ślad: dyskusja panelowa 

Reputacja online osób dorosłych: dlaczego jest tak ważna i jak o nią dbać 

Zagrożenia związane z prywatnością i ochrona danych osobowych 

Edukacja osób dorosłych 

 

 



 

 

 

 

 

 

18:10 - 18:30 

 
- Eliza Kuna, adwokat 

- Dr Joanna Frączek-Broda, specjalista ds. bezpieczeństwa online 

- Anna Jankiewicz, Zespół Projektów Społecznych, NASK 

- Aspirant Sztabowy Jacek Błaszczyk, Specjalista Wydziału Profilaktyki 
Społecznej, Nieletnich i Patologii, Komenda Rejonowa Policji IV 

Moderator : Natalia Mielech, I speak COMMS 

 

Nasz cyfrowy ślad: ćwiczenie dla uczestników 
Moja rola jako jednostki w podnoszeniu świadomości i zwiększaniu 

kompetencji w zakresie cyfrowego śladu 

 

Przerwa 

20 minut 

 

 

 

18:50 – 19:20 

DIGIT: zwiększanie kompetencji do odpowiedzialnego 
korzystania z tożsamości online 
Martyna Salwa, INnCREASE Sp. z o.o. 

Rezultaty i osiągnięcia projektu.  

Edukacja osób dorosłych : jak wyglądał pilotaż? 

Co dalej? 

 

 

Pilotaż materiałów szkoleniowych DIGIT 
Piotr Thieme, Członek Zarządu Spółdzielni Socjalnej WOLA  

 

 

 



 

 

 

Podsumowanie 

19:20 – 19:30 

 

Podsumowanie 
Natalia Mielech, I speak COMMS 

Katarzyna Pydzińska Azevedo, INnCREASE Sp. z o.o. 

 

Networking 

19:30 – 20:00 
 
Poznajmy się!  
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KATARZYNA PYDZIŃSKA-AZEVEDO

INnCREASE, Sp. z o.o.

W INnCREASE pełni funkcję wiceprezesa i jest odpowiedzialna za współpracę
międzynarodową oraz nadzorowanie i wdrażania projektów realizowanych w ramach
programu Erasmus+. Od ponad 15 lat specjalizuje się w tematyce przedsiębiorczości i
innowacyjności, z sukcesem przygotowując i realizując międzynarodowe projekty
innowacyjne, m.in. w zakresie innowacyjnej edukacji i szkoleń.

MARTYNA SALWA

INnCREASE Sp. z o.o.

Martyna zajmuje się realizacją projektów „Partnerstwa strategiczne” koordynowanych
przez INnCREASE Sp. z o.o. w ramach programu Erasmus+. Jest doświadczonym
koordynatorem projektów edukacyjnych podnoszących jakość kształcenia i
wzmacniania edukacji szkolnej poprzez wspieranie międzynarodowej współpracy i
wymian między szkołami. 

ELIZA KUNA

Adwokat

Adwokat, ekspert w zakresie prawa rodzinnego i cywilnego. Ma za sobą ponad 1000
zakończonych spraw sądowych. Od ponad 5 lat jako popularyzatorka prawa i
komentatorka w mediach ogólnopolskich w sposób przystępny wyjaśnia
skomplikowane zagadnienia prawne. Doświadczenie zdobywała w uznanych
kancelariach i firmach międzynarodowych. Od lat wspiera kobiety, zarówno jako
adwokat i pracodawca. Prowadzi kancelarię w Warszawie, która zatrudnia znakomite
warszawskie prawniczki.

DR JOANNA FRĄCZEK-BRODA

Kombinat Wiedzy

Wykładowca Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej, były wykładowca wojskowego
Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych oraz Wyższej Szkoły Finansów i
Zarządzania. Doktor nauk społecznych w dziedzinie bezpieczeństwa. W pracy
zawodowej skupia się na socjologicznych aspektach cyfryzacji życia społecznego i ich
wpływie na bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe, oraz efektywnym
zarządzaniu kulturą i komunikacją międzykulturową i wdrażaniu kompetencji
międzykulturowych. Jej badania obejmują komunikację, cyberantropologię,
antyterroryzm i bezpieczeństwo.
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ANNA JANKIEWICZ

Zespół Projektów Społecznych, NASK

Absolwentka studiów licencjackich Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych
Uniwersytetu Warszawskiego, obecnie studentka socjologii mediów i biznesu na
Akademii Leona Koźmińskiego. W Akademii NASK od października 2016 r współtworzy
projekty edukacyjne i kampanie społeczne.

NATALIA MIELECH

I speak COMMS

Natalia zajmuje się komunikacją online instytucji publicznych i organizacji
pozarządowych oraz budowaniem marki osobistej w internecie. Pracuje przy projektach
europejskich dotyczących bezpieczeństwa w Internecie i kontroli rodzicielskiej.

Więcej o projekcie DIGIT przeczytasz tutaj: www.digitproject.eu 
 
DIGIT to projekt dofinansowany ze środków programu Erasmus+ (2017-1-PL01-KA204-038433), koordynowany przez polską firmę INnCREASE i
realizowany wraz z partnerami z Belgii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Grecji, Włoch i Słowenii.


