
                                                                                                                                                                                       
           

   

Rețele de socializare descentralizate,  

alternative mai sigure la Facebook, Twitter și WhatsApp 
 

Dacă ești “in a complicated relationship” cu Facebook, hai în preajma zilei îndrăgostiților 

să facem încă un pas către dreptul la viață privată pe Internet. Vino la un atelier practic de utilizare 

a rețelelor de socializare descentralizate Diaspora*, Pump.io, GNU Social și Kontalk. 

 

 

BUCUREŞTI, joi 12 februarie, între orele 19:00 – 20:30, la sediul ActiveWatch (Agenția 

de Monitorizare a Presei) din Calea Plevnei nr. 98, bl. 10C, et.1, va avea loc un atelier practic de 

inițere în rețele de socializare descentralizate, alternative la Facebook, Twitter și WhatsApp, ce 

respectă viața privată a utilizatorilor.  

 

Atelierul este susținut de Fundația Ceata în cadrul laboratorului media experimental Sponge. 

Participarea la atelier este GRATUITĂ şi necesită o înscriere AICI sau trimiterea unui email la adresa 

rsd15@ceata.org (sau rezervare prin telefon la 0716 810 100). 

 

Majoritatea utilizatorilor de calculatoare folosesc rețele de socializare centralizate pe serverele 

unei singure firme (din altă țară, îndeosebi SUA, unde activează NSA) și acest fapt nu prezintă doar 

riscuri teoretice de atac la viața privată a utilizatorilor, ci riscuri reale, demonstrate de multe rapoarte 

pe această temă. 

 

 http://en.wikipedia.org/wiki/Facebook#Privacy  

 http://en.wikipedia.org/wiki/Twitter#Privacy_and_security  

 http://en.wikipedia.org/wiki/WhatsApp#Privacy 

 

În acest atelier din cadrul proiectului Sponge, Fundația Ceata își propune să îi ajute pe 

participanți să facă primul pas pentru evadarea din rețelele Facebook, Twitter și WhatsApp folosind 

Diaspora*, Pump.io, GNU Social și Kontalk. Ultimele sunt programe libere ce pot fi instalate pe orice 

calculator. 

 

Dacă viața privată pe Internet este importantă pentru tine și dorești să participi la acest atelier, 

te invităm să complezi acest formular! Pentru participarea la atelier este suficient să vii cu un telefon 

inteligent sau cu un calculator portabil, pentru a testa socializarea în rețelele descentralizate. 

 

Dacă esti deja pasionat și vrei să te conectezi la comunitatea celor care promovează o lume 

digitală liberă, în care libertatea de exprimare și viața privată sunt respectate și garantate, sau dacă își 

sună interesant și vrei să vezi cu ce se mănâncă treaba asta, urmărește articolele de pe site-ul 

http://thesponge.eu. Dacă vrei să contribui cu un articol pe această temă, trimite-l la adresa 

contact@thesponge.eu și înscrie-te pe lista noastră de discuții. 

 

 

Fundația Ceata este o fundație românească dedicată libertății digitale și aliniată la filozofia 

programelor libere a proiectului GNU. Ceata și-a început activitatea ca grup informal pe 10 iunie 
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2008 și a devenit fundație pe 15 februarie 2013. Încă de la formarea sa, Ceata se ocupă cu activismul 

pentru programe libere, cu organizarea de evenimente pe tema libertății digitale și cu realizarea de 

programe libere și de lucrări de cultură libere. Vă rugăm să sprijiniți activitatea Fundației Ceata prin 

sponsorizări, donații regulate ca membru susținător, prin donații unice sau prin ajutor ca membru 

voluntar. 

 

Sponge este un laborator media experimental care conectează organizații din domeniul media, 

tehnologia informației și a transparenței. Experimentăm cu noi unelte digitale de eliberare a 

informației de interes public. Promovăm informația liberă, relevantă și verificabilă sub formă de 

articole sau aplicații. Organizăm ateliere, hacatoane, cursuri și conferințe. Partenerii Sponge sunt 

Centrul Român pentru Jurnalism de Investigație, ActiveWatch, Fundația Ceata, geo-spatial.org, 

Asociația pentru Tehnologie și Internet și Facultatea de Științe Politice - Universitatea București. 

  

Această activitate este finanţată prin granturile SEE 2009 – 2014, in cadrul Fondului ONG in 

Romania. Găseşti mai multe informaţii aici. 

 

 

Intră în comunitatea SPONGE: aici. 

Scrie-ne: contact@thesponge.eu 

Vizitează-ne: www.thesponge.eu 
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