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Základní pilíře aktivit:
1. Činnost osvětového centra Safer Internet
2. Provoz pomocné linky OnlineHelpline
3. Provoz Internet-hotline, služby pro hlášení škodlivého
obsahu/projevů chování online se specializací na bránění
šíření dětské pornografie.

Konference, školení,
semináře, osvětová
činnost, vzdělávání
Pomoc uživatelům
v nouzi, technické
rady, konzultace
Hlášení škodlivého obsahu online a snaha
o jeho odstraňování (např. dětské porno)

Mezinárodní
spolupráce:
– NCBI je členem INSAFE
(mezinárodní sítě osvětových center
v rámci projektu Safer Internet SIC)
– NCBI je členem INHOPE
(mezinárodní sítě horkých linek, provádí
hlášení incidentů do mezinárodního systému
ICCAM)
– NCBI je členem Telecentre Europe
(mezinárodní asociace organizací,
podporujících vzdělávání v oblasti digitálních
dovedností a zaměstnanosti)
– NCBI úzce spolupracuje se zástupci
Facebooku (osvětové aktivity iSejf)
– NCBI úzce spolupracuje s evropskou
organizací ENISA (realizuje ECSM)
– NCBI podporuje kampaň CodeWeek
(projekt Code Your Future)
– NCBI se připojuje ke kampani Stop Think
Connect, https://www.stopthinkconnect.org

Den bezpečnějšího internetu 2016
Mezinárodní kampaň sítě Insafe. NCBI koordinuje v ČR
a organizuje související podpůrné aktivity:

• Soutěž o hodnotné ceny pro vzdělávací a informační organizace
• Tiskovou konferenci ve spolupráci s MPSV a komerčními partnery.
• Zapojují se organizace z celého území České republiky, které pořádají mnoho aktivit převážně
osvětového charakteru: besedy, kreativní soutěže, tvorbu komiksů, psaní krátkých příběhů.

Speciální kategorie soutěže věnovaná
výročí 400 let od úmrtí W. Shakespeara
Ve spolupráci s Facebookem
Hlavní cena: zájezd do Londýna
s návštěvou centrály Facebooku.

Odborné konference
NCBI již tradičně pořádá konference, zaměřené na cílovou skupinu pedagogů,
sociálních pracovníků, zástupců Policie ČR, odborníky z městských částí a odbornou
veřejnost. Jejich obsah se zaměřuje na sdílení zkušeností v oblasti potírání kyberškodlivého obsahu a chování. Propojují státní, neziskový a komerční sektor.

Témata: online a kybernetická bezpečnost, (kyber)násilí na
dětech, case studies, příklady nejlepší praxe, právní aspekty.

„KYBERPSYCHO“
Konference pořádaná ve spolupráci
s Magistrátem hl. m. Prahy v rámci
projektu Praha bezpečně online.
250 účastníků, jednací sál MHMP

„Spolupráce Policie ČR a neziskového sektoru

v boji proti kyberzločinu v praxi“
•

Konference pořádaná ve
spolupráci se Senátem
Parlamentu ČR

•

80 účastníků
(limitováno kapacitou sálu)

Get Online Week
Mezinárodní kampaň, realizovaná
ve spolupráci se sítí Telecentre Europe.
Jejím cílem je podpora aktivit ke zvyšování
úrovně digitálního vzdělání jako podmínky
nutné pro lepší uplatnění na trhu práce.
Kampaň míří na nejširší skupinu obyvatel
napříč celým věkovým spektrem.
V rámci kampaně si zájemci mohou
vyzkoušet znalostní test Skillage,
interaktivní test je na www.skillage.eu.

Mezinárodní kampaň
CodeWeek je zaměřena
především na zvýšení
zájmu dětí a mladé
generace o programování
a kódování.

V rámci projektu CodeYourFuture
probíhají praktické semináře,
v jejichž průběhu si děti a mládež
mohou vyzkoušet programování
pomocí jednoduchých nástrojů.
Programují se hry nebo různé
techniky pro herní prostředí.

Cíle: zábavou k učení a nebát se IT
Ze statistik:
– do r. 2020 zmizí v důsledku IoT v regionu EU až
5 milionů pracovních míst,
– již dnes se potýkáme
s výrazným nedostatkem
programátorů a IT expertů,
poptávka stále poroste.

ECSM 2016

Evropský měsíc
kybernetické bezpečnosti,
http://www.ecsm.cz
Příprava kampaně realizované ve
spolupráci s mezinárodní organizací ENISA
(https://www.enisa.europa.eu/).
Jejím cílem je poukázat na současná rizika
kybernetických hrozeb, propojit státní,
komerční a neziskový sektor s kvalifikovaným zájmem o kybernetickou
bezpečnost a oslovit nejširší veřejnost.
ECSM se uskuteční v měsíci říjnu 2016
spolu s konferencí na MHMP:
„KYBERPSYCHO – Online bezpečnost prakticky“

ECSM 2016 proběhne pod záštitou:
– Národního centra kybernetické bezpečnosti
a jeho ředitele, Vladimíra Rohela
– Senátu Parlamentu ČR a předsedy Ústavně právního výboru,
senátora Miroslava Antla
Plánované aktivity:
> diskuzní kulatý stůl na úvod ECSM 2016
> 4 konference (včetně partnerských:
NATO Exhibition/FutureForces,
IDG/CyberSecurity, Mapping)
> 2 odborné semináře (Soukromí a bezpečnostní
rizika: AFCEA, Kyberkriminalita a kyberhrozby: PolAk)
> týden podpory programování Code Week
> soutěž o hodnotné ceny

Praha bezpečně online 2016:
„Internet vstřícný pro seniory“
NCBI ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy za podpory
MVČR realizuje další ročník osvětově-vzdělávacího programu.
Cílovou skupinou projektu pro r. 2016 jsou senioři.
V rámci projektu vznikne šest e-learningových lekcí,
nabízejících seniorům vzdělání v oblastech největších onlinea kyberrizik, zaměřených na jejich věkovou kategorii, včetně
poradenské linky. Jde především o rezistenci vůči
kyberšmejdům, bezpečné užívání elektronického
bankovnictví a sociálních sítí, schopnost rozpoznat metody
sociálního inženýrství a phishingu, kde hledat pomoc a jak si
chránit svou techniku před potenciálním napadením. V rámci
projektu proběhne také tradiční konference na půdě MHMP.

Praha bezpečně online

s podporou MČ Praha 5, 6, 7 a 14
– 200 seminářů primární prevence
– pilotní školení pro mateřské školky
– semináře pro seniory
– školení odborníků
– osvětově-vzdělávací aktivity
(Dny s IZS, Festival Fresh Senior, Dětské
dny, besedy s dětmi na školách.)

KyberFEST 2015:
„vážně i nevážně o problematice online bezpečnosti“
První multižánrový festival s tématikou kybernetické bezpečnosti. Proběhl v „předvečer“ konference „KYBERPSYCHO 2015“.
– praktické semináře pro školy („Nebuď naháč
na internetu“, „Ovládni svůj mobil“)
– diskuzní kluby („Jak být hvězdou na internetu“,
„Sex a kyberšikana online“, „Generace Facebook“)
– workshopy pro dospělé („Kyberkriminalita“, „Děti
online“)
– divadelní představení „8 GB tvrdýho porna“
– Kybermarket, Gaming zone, soutěž o XBox
– poradny OnlineHelpline a OnlineHotline
– návštěvnost: 500 dětí převážně z pražských ZŠ

První ročník KyberFESTU podpořili
partneři:
– Microsoft (Gaming zone)
– CZ.NIC (samostatný stánek
s materiály, knihami, poradnou)
– Městská knihovna v Praze
(poskytnutí prostor)
– Divadlo Letí (živé představení
s Annou Polívkovou v hlavní roli)

Online Hotline
Služba pro hlášení škodlivého obsahu a projevů
chování na internetu
Přijímá hlášení od uživatelů a brání šíření
nelegálního obsahu, především dětské
pornografie a násilí na dětech.

Online Helpline
Svého druhu unikátní služba online pomoci
uživatelům, kteří se dostanou při používání
internetových aplikací do problémů, cítí ohrožení
či potřebují radu.

Spolupracuje s organizací CZ.NIC a Policií ČR.

Přijímá hlášení od uživatelů v nouzi; spolupracuje
s mnoha specializovanými a asistenčními
pracovišti pro mládež i dospělé.

Od zahájení své činnosti v květnu 2015 přijala již
570 hlášení.

Od zahájení své činnosti v květnu 2015 pomohla
již 118 uživatelům.

Celkový dosah aktivit na cílové skupiny

Pro podporu a zvýšení informovanosti o všech svých činnostech
NCBI také provozuje několik webových stránek. Jejich obsah je
pravidelně aktualizován a doplňován materiály, které vznikají
v průběhu všech aktivit organizace.
Za období projektu Safer Internet CZ III, tj. ledna 2015 až června
2016, byla úhrnná návštěvnost všech měřených webových
stránek celkem 101 620 uživatelů.
Návštěvy

Uživatelé

Bezpecne-online.cz

68 589

56 308

Saferinternet.cz

46 136

33 954

Internet-hotline.cz

8842

6975

Online-helpline.cz

5660

4383

Celkem:

129 227

101 620

Měsíčně:

7179

5646

www.saferinternet.cz

www.onlinehotline.cz

www.bezpecne-online.cz

www.protinenavisti.cz

www.konference.ncbi.cz

www.ncbi.cz

www.ecsm.cz

www.seniori.bezpecneonline.cz

www.vekovaklasifikace.cz

www.onlinehelpline.cz

www.isejf.cz

www.praha.bezpecne-online.cz
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