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Rok 2012 byl z hlediska aktivit a dalšího rozvoje Národního centra bezpečnějšího internetu (NCBI) stabilizační.
V polovině roku 2012 NCBI odstartovalo novou fázi projektu Safer Internet SIC II, v jehož rámci realizuje
osvětové, vzdělávací a informační centrum pro realizaci aktivit, směrujících především pro kultivaci online
prostředí a boje proti škodlivému obsahu a škodlivým projevům chování v prostředí internetu. Klíčovými
aktivitami pro NCBI i nadále zůstává budování jeho dobré značky, renomé klíčového projektu Safer internet SIC,
podporovaného Evropskou komisí, a renomé klíčového partnera pro realizaci vzdělávacích aktivit v oblasti
bezpečného užívání online technologií.
Ve druhé polovině roku se NCBI přestěhovalo do nových kanceláří, které více vyhovují jeho aktuálním potřebám
a personálním nárokům, vyplývajících z plnění jeho každodenních úkolů.
Klíčovým projektem realizovaným NCBI je Safer internet Cz SIC. V jeho rámci realizuje Národní centrum
bezpečnějšího internetu mediální a osvětové kampaně, zajišťuje oblast vzdělávání pedagogických pracovníků,
preventistů kriminality, sociálních pracovníků, zajišťuje dialog s odborníky a klíčovými hráči z komerční sféry,
veřejné správy a nevládních neziskových organizací. Své aktivity významně orientuje na mládež.
Národní centrum bezpečnějšího internetu
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Hlavní náplň činnosti Národního centra bezpečnějšího internetu
– osvěta a prevence
– vzdělávání a poradenství
– konference a semináře
– realizace projektů
►projekt SaferInternet SIC
►projekt SocialWeb–SocialWork
►projekt eSafety label
►projekt Praha bezpečně online

Osvěta a prevence
I v roce 2012 zůstává Saferinternet.cz hlavním online nástrojem ke zvyšování povědomí o projektu Safer Internet SIC, realizovaným Národním centrem bezpečnějšího internetu.
Obsah internetových stránek Saferinternet.cz byl v roce 2012 zaměřen především na informování nejširší veřejnosti nejen
o aktivitách Národního centra bezpečnějšího internetu v rámci projektu Safer Internet SIC, ale také o aktuálních událostech, které
se vztahují k problematice bezpečnosti online. Jeho obsah byl výrazně rozšířen o výstupy realizace vzdělávacích projektů Praha
bezpečně online a SocialWeb–SocialWork, které otevřely nový pohled na potřebu součinnosti pedagogů a sociálních pracovníků,
a potřebu vzdělávání sociálních pracovníků pro jejich činnost v oblasti prevence.
Na webových stránkách Saferinternet.cz byla v průběhu roku 2012 vytvořena bohatá databáze zdrojů a dokumentů, které mohou
posloužit všem pedagogickým a odborným pracovníkům, orientujícím se ve své praxi na práci s mládeží. Kromě mnoha metodik
a dokumentů jsou k dispozici i instruktážní videa, která pomáhají ilustrovat nejpalčivější problémy škodlivých projevů v online
prostředí. Stránka Saferinternet.cz slouží také jako archiv výstupů ze všech mediálních a jiných aktivit Národního centra
bezpečnějšího internetu, ke kterým patří především konference, semináře, školení, účast členů Národního centra bezpečnějšího
internetu na aktivitách třetích stran apod.

Osvěta a prevence
Zábavně-vzdělávací webové stránky Bezpecne-online.cz se zaměřují především na mládež ve věku od 12 do 17 let a učitele.
Statistiky těchto stránek stabilně vykazují vysokou návštěvnost, která souvisí zejména se soutěží, která zde probíhá.
Jde o soutěž Era Cup, která je určena školní mládeži a školním kolektivům. Byla zahájena v září 2012 a bude probíhat po celý školní
rok až do června 2013. Žáci v ní každý měsíc odpovídají na otázky dotazníkového charakteru, které se také týkají okruhů
souvisejících s bezpečností v internetovém prostředí. Sponzorem soutěže je Era – Poštovní spořitelna.
Internetové stránky Bezpečně-online.cz prošly v roce 2012 výrazným redesignem. Internetové stránky byly realizovány
v moderním designu, odpovídajícímu dnešním zvyklostem práce s internetovým obsahem.
Jejich struktura je navržena tak, aby uživatel snadno a rychle našel všechny důležité informace, kvůli kterým na internetové
stránky přichází. Nové stránky Bezpecne-online.cz jsou optimalizovány pro čtení na dnes velmi populárních mobilních zařízeních,
mezi které patří především tablety a chytré telefony. Uspořádání obsahu na stránce se optimalizuje podle typu zařízení,
prostřednictvím kterého uživatel na stránky přistupuje.
Kromě nejmladších uživatelů najdou na stránkách Bezpecne-online.cz mnoho zajímavých informací i pedagogové a rodiče, kteří
přicházejí se začínajícími uživateli online nejvíce do styku a mohou jim tak předávat zásady bezpečného chování a pohybu ve světě
online. Speciálně pro učitele je k dispozici nespočet hotových metodik, které mohou přímo využít při své výuce, a to včetně
pracovních listů, které se hodí pro otestování právě čerstvě nabytých vědomostí u žáků.

Osvěta a prevence – Den bezpečnějšího internetu 2012
Již k tradiční celorepublikové osvětové akcí, jejímž organizátorem pro území České republiky je NCBI, patří Den
bezpečnějšího internetu, konaný každoročně a pravidelně. Mottem, které provázelo jeho devátý ročník, bylo:
„Objevujte digitální svět spolu a bezpečně“. Jeho cílem bylo povzbudit především prostředí rodin k lepší
mezigenerační výměně, jejímž cílem bylo zlepšení informovanosti mládeže především v otázkách bezpečného
a etického užívání online, a zároveň zlepšit úroveň znalostí a schopností především seniorů v oblasti využívání
nejmodernějších technologií.
K aktivitám Dne bezpečnějšího internetu 2013 se přidalo celkem 56 organizací ze všech koutů České republiky.
Vylosování výherců soutěže, kterou NCBI uspořádalo pro podporu akivit Dne bezpečnějšího internetu, proběhlo
v prostorách Senátu Parlamentu ČR za přítomnosti předsedy Ústavně-právního výboru Senátu PČR, JUDr. Miroslava
Antla.
Hodnotné ceny do soutěže dodali její partneři, kterými byly společnosti:

Vzdělávací aktivity
V rámci projektu Safer Internet a dalších regionálních projektů zajišťuje Národní centrum bezpečnějšího internetu celou řadu
vzdělávacích aktivit pro profesionály, rodiče i děti. Odborníkům nabízí také řadu otevřených akreditovaných vzdělávacích programů
zaměřených na aktuální témata spojená s prevencí rizik online komunikace. Národní centrum bezpečnějšího internetu usiluje
o maximální informovanost osob, které mají přímý vliv na vzdělávání a výchovu nejohroženějších uživatelů internetu – dětí
a mládeže. Vzdělávací aktivity centra směřují především k pedagogickým a výchovným pracovníkům, pracovníkům školní
a policejní prevence, sociálním pracovníkům a rodičům. Centrum spolupracuje s řadou specializovaných lektorů a metodických
pracovníků z oboru klinické psychologie, práva, ICT a pedagogiky.
REGIONÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROJEKTY
Vedle projektu Safer Internet vzdělává Národní centrum bezpečnějšího internetu odborníky také v rámci evropských projektů či
projektů podpořených v rámci některé z celostátních či regionálních výzev. Usiluje tak o zajištění dostupnosti vzdělávání v oblasti
prevence online rizik a kriminality u sku- pin, které mají přímý vliv na vzdělávání a výchovu dětí (pedagogičtí pracovníci, pracovníci
prevence, sociální pracovníci).
V roce 2011 byly schváleny tři projekty podpořené z Evropského sociálního fondu, Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost:
1. Projekt Škola bezpečně online
2. Projekt Region bezpečného internetu
3. Projekt i-Bezpečná škola

(ve spolupráci se SOŠES a SOU Pardubice, projekt ukončen k 31. 12. 2012)
(ve spolupráci s městem Mladá Boleslav a obcí Líbeznice, projekt ukončen k 31. 12. 2012)
(ve spolupráci s Krajem Vysočina, projekt dále pokračuje i v roce 2013)

Na všech projektech Národní centrum bezpečnějšího internetu spolupracuje s regionálními partnery s cílem co nejlépe
přizpůsobit vzdělávání konkrétním potřebám regionu, přinést regionu potřebné know–how a posílit místní lidské zdroje ve
vzdělávání a prevenci.

Vzdělávací aktivity – projekt Praha bezpečně online
V roce 2012 Národní centrum bezpečnějšího internetu navázalo na úspěšnou realizaci projektu Praha bezpečně online v předchozím roce
a ve spolupráci s Odborem prevence kriminality Magistrátu hl. m. Prahy realizovalo projekt Praha bezpečně online 2012 – prevence
sociálně patologických jevů spojených s užíváním internetu a online komunikací.
Hlavním cílem projektu byla sociální ochrana pražské veřejnosti, zejména dětí a mladistvých, před riziky a sociálně patologickými jevy
spojenými s užíváním internetu a prevence online kriminality.
Tohoto cíle projekt dosáhl:
1. odbornou přípravou pracovníků primárního vzdělávání na území hlavního města Prahy,
2. realizací uceleného programu prevence elektronického násilí na vybraných základních školách,
3. osvětovou kampaní určenou pražské veřejnosti.
Projekt prohloubil základní orientaci profesionálů získanou v pilotním projektu v r. 2011. Zajistil specializované vzdělávání na míru
potřebám jednotlivých profesních skupin.
Projekt realizoval specializační samostatnou odbornou přípravu pro skupiny:
1. pracovníků prevence Policie a pracovníků Probační a mediační služby Praha (45),
2. pedagogických pracovníků a pracovníků prevence ZŠ, SŠ na území hl. m. Prahy (90),
3. Pracovníků pedagogicko-psychologických poraden (40).
Projekt podpořil 175 pražských odborníků a umožnil profesionálům sdílet nejnovější poznatky realizací konference „Praha bezpečně
online: prevence, řešení a právní souvislosti“.

Mezinárodní projekty
Národní centrum bezpečnějšího internetu (národní osvětové centrum) se ve spolupráci se Sdružením linka bezpečí aktivně podílí
na aktivitách mezinárodní organizace INSAFE, a ve spolupráci se společností CZI, která v rámci projektu Safer Internet SIC zajišťuje
provoz Horké linky, se podílí na aktivitách sdružení INHOPE.
Zástupci NCBI se podílí na činnosti v rámci tří pracovních skupin INSAFE:
• Diseminační pracovní skupiny
• Pracovní skupiny „Connecting Europe Facility“
• Pracovní skupiny „Assessment platform“ pro vyhodnocení činnosti celého projektu
V rámci mezinárodních aktivit se zástupci NCBI také podílí na přípravě a realizaci projektu Dne bezpečnějšího internetu, přispívají
do newsletteru organizace INSAFE. Projekt také podporuje výsledky výzkumů EU Kids Online, určené k medializaci a informování
nejširší skupiny veřejnosti o současných trendech a vývoji v oblasti otázek bezpečného obsahu online. Zástupci NCBI se pravidelně
účastní mezinárodních setkání INSAFE a zasedání řídící komise INSAFE.

Mezinárodní projekty
Zvláštní pozornost je také věnována spolupráci s ostatními organizacemi, zaměřenými na problematiku bezpečného internetu.
NCBI se stalo členem organizace eNASCO, navázalo dobrou spolupráci se sítí Telecentre Europe, v jejímž rámci realizovalo kampaň
Get Online Week na území České republiky. Aktivity v rámci mezinárodních organizací otevírají NCBI dveře pro jednání s klíčovými
partnery, mezi které patří např. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, Sdružení pro internetovou reklamu atd.).
NCBI je také členem tematické sítě POSCON pro podporu tvorby pozitivního obsahu online pro cílovou skupinu dětí a mladých
uživatelů online. V rámci této činnosti realizovalo v r. 2012 soutěž o „Nejlepší online obsah pro děti 2012“ jejímž cílem bylo
především poukázat na potřebu tvorby online obsahu pro nejmenší.
NCBI se také stalo partnerem mezinárodního projektu SocialWeb/SocialWork, který je zaměřen na posílení online bezpečnosti
dětí a mládeže ze sociálně slabších vrstev společnosti a klade důraz na vzdělávání sociálních pracovníků, kteří mají na zmíněnou
cílovou skupinu největší vliv. Pro NCBI jde o zcela novou oblast, rozšiřující stávající záběr jeho aktivit.

Konference a semináře
Národní centrum bezpečnějšího internetu pořádá pravidelné konference na národní i mezinárodní úrovni a vzdělávací programy
pro profesionály, rodiče i děti. Odborné konference nebo semináře NCBI se snaží podpořit dialog o aktuálních tématech
souvisejících s problematikou bezpečnějšího internetu mezi subjekty komerční sféry, akademickou obcí, nevládními organizacemi
a orgány veřejné správy.
Konference pořádané Národním centrem bezpečnějšího internetu mají v České republice již dobrou tradici. V roce 2012 byly
uspořádány dvě celonárodní konference.
Jarní konference v Senátu Parlamentu ČR se zaměřila především na otázky prevence
trestné činnosti na internetu a na zapojení dětí a mládeže do prevence. Podzimní
konference, pořádaná ve spolupráci s hlavním městem Praha, byla zaměřena na
obecné otázky prevence rizikových jevů spojených s užíváním internetu a online
kriminality, a na konkrétní metodické postupy pro jejich prevenci na regionální úrovni.
Počet účastníků konference je limitován kapacitou jednacího sálu Senátu PČR, který je
140 posluchačů.

Na podzim roku 2012 byla v rámci pražské bezpečnostní online kampaně podporované
pražským Magistrátem realizována konference pod heslem „Praha bezpečně online
– podněty pro školní praxi, prevenci a sociální práci“. Konference se zúčastnilo 240
posluchačů z celé České republiky, odborníků z oblasti školství, OSPOD, preventistů,
zástupců Policie ČR a dalších odborníků, pracujících s cílovou skupinou dětí a mládeže.

Online aktivity NCBI
www.ncbi.cz

konference.ncbi.cz

www.saferinternet.cz

prodeti.ncbi.cz

www.bezpecne-online.cz

www.ncbi.cz – zastřešující webové stránky, obsahující informace o projektech a činnosti NCBI
http://konference.ncbi.cz – webové stránky určené především konferenčním aktivitám NCBI
http:// prodeti.ncbi.cz – webové stránky určené pro podporu pozitivního obsahu online a soutěži
o „Nejlepší online obsah pro děti“
www.saferinternet.cz – hlavní pilíř online prezentace NCBI. Obsahuje pravidelně updatované novinky
ze světa online bezpečnosti a informace o vzdělávacích a osvětlových aktivitách NCBI
www.bezpecne-online.cz – vzdělávací portál pro mladé, rodiče a učitele s mnoha praktickými materiály
a metodikami ke stažení, které jsou určeny pro podporu výuky bezpečnosti online na školách a v rodinách

Přítomnost NCBI na sociálních sítích
V souvislosti s potřebou oslovovat převážně mladou generaci
posílilo NCBI své aktivity především v oblasti sociálních sítí.
V prostředí nejrozšířenější z nich, Facebooku, aktivně provozuje
dva profily, a to pod názvy Saferinternet.cz a Bezpečně-online.cz.
Celkový počet „lajkujících“ uživatelů je u zmíněných facebookových
profilů 701 a stále narůstá.
Pro sdílení osvětových a vzdělávacích videí NCBI využívá videokanál
na serveru YouTube, který pod názvem Saferinternetczech
obsahuje kromě edukativních videí s tématikou prevence online
bezpečnostních hrozeb také videoreportáže z konferencí, tiskových
konferencí a mediálních vystoupení, které jsou určeny převážně
pro informování široké veřejnosti o činnosti NCBI a náplni
jednotlivých aktivit.

Přítomnost NCBI na sociálních sítích
Spolu se spuštěním sociální sítě G+ společností Google bylo NCBI
jednou z prvních organizací, která v jeho prostředí založila a úspěšně provozuje vlastní profil, a to pod názvem Saferinternet.cz.
Pro diseminaci aktuálních událostí z různých akcí anebo sdílení
zajímavých odkazů ze světa bezpečného online Národní centrum
bezpečnějšího internetu s výhodou využívá i vlastní profil na
sociální síti Twitter. V současnosti se počet aktivně sledujících
uživatelů profilu na Twitteru blíží ke stovce.

Mediální aktivity

NCBI se daří naplňovat stanovené cíle v mediální sféře díky
hledání nových, atraktivních témat i díky spolupráci na celostátní,
regionální i lokální úrovni v rámci propagace jednotlivých projektů.
Dále se zefektivňuje segmentace a zaměření komunikace na konkrétní cílové skupiny:
• odborníky ve školství, sociálních službách, policie,
• firemní sféru, stakeholders,
• státní správu a instituce,
• rodiče (s důrazem na oslovení žen, které se věnují péči o děti),
• děti,
• senioři.
Rovněž se osvědčilo zapojení regionálních a lokálních médií, úřadů a institucí do NCBI komunikačních plánů,
neboť mají silný zájem na zviditelnění svých aktivit a tudíž je umocněn efekt práce NCBI.

Mediální aktivity – rádio a TV
V této sféře došlo ke kvantitativnímu i kvantitativnímu posunu. S pokračující spoluprací jsou zástupci NCBI nově
zváni nejen do zpravodajských a publicistických pořadů jako komentátoři aktuálního dění a šiřitelé osvěty (TV
NOVA, Prima TV, TV Barrandov, ČT), ale také např. jako aktivní spolutvůrci dětských pořadů (ČT: Pomáhejme si,
Planeta Yó, Zprávičky apod.)
Výrazně se zlepšila spolupráce se společností UPC Česká republika. Od listopadu 2012 je NCBI pravidelným
hostem v pořadu „UPC informuje“. Tento pořad je vysílán celoplošně, denně, v rámci kabelové TV, Info kanálu
UPC. Nosné téma se obměňuje s měsíční periodicitou. Za zmínku stojí také tematické miniseriály v celoplošné
TV Pětka a ČRo 2.
Důležitým faktem je, že téměř všechny TV a rozhlasové pořady jsou nyní k dispozici také na webových
stránkách provozovatelů TV a rozhlasového vysílání a tudíž uživatelům internetu stále dostupné. Je však nutno
brát v úvahu také každodenní vysílání pořadu „UPC informuje“ (vždy 1 téma/ měsíc) na kabelovém kanálu UPC
Expres, tzn. cca 240 dní nepřetržité přítomnosti na TV obrazovce (denní sledovanost cca 200.000 diváků).

Mediální aktivity – tisk a internetové aktivity
Pokračuje dobrá spolupráce s odbornými (např. Učitelské noviny,
Řízení školy, Sociální práce, Chip)
i všeobecnými periodiky (např.
Deník, Deník Metro, MF Dnes).
Mnoho vydavatelů tištěných titulů
se nyní více soustředí na obsah
svých internetových stránek. Některé aktivity se přesouvají výhradně
do oblasti online. Proto se i NCBI
objevuje velmi často v internetových verzích zmiňovaných titulů.
Náklady tištěných periodik mají
mírně klesající tendenci.

Díky vyšší frekvenci zveřejňování tiskových zpráv
oproti předchozímu sledovanému období jsme
dosáhli vyšší publicity. Poskytovatelé odborného
obsahu, ale i nejrůznější agregátory, nyní přebírají
NCBI tiskové zprávy automaticky, jakožto hodnotné
a důvěryhodné. Ve sledovaném období jsme
zaznamenali přes 100 výskytů zásadnějších
a desítky výskytů menšího rozsahu.
Rovněž v oblasti online publicity se osvědčila
spolupráce s institucemi komerčního i nekomerčního charakteru, které pak dále šíří myšlenky NCBI
a zároveň posilují své působení v oblasti CSR.

NCBI – struktura příjmů
Národní centrum bezpečnějšího internetu rošiřuje každým rokem šíři záběru svých aktivit za účelem získání
maximálního množství zdrojů pro pokrytí financování své činnosti. Hlavním zdrojem financování aktivit NCBI
zůstává i v roce 2012 řešení projektu Safer Internet SIC II, který v průběhu roku odstartoval svůj druhý cyklus.
Projekty v rámci Operačních programů rámcového vzdělávání (OP VK)
Dalším ze zdrojů financování činnosti NCBI byly v roce 2012 dva projekty z rámce OP VK:
• Škola bezpečně online, realizovaný ve spolupráci se SOŠES Pardubice
• Region bezpečného internetu realizovaný ve spolupráci se Středočeským krajem
Oba projekty byly úspěšně ukončeny k 31. 12. 2012.
Granty a finanční dary
Mezi hlavní poskytovatele grantové a finanční podpory činnosti NCBI patřily v roce 2012 především organizace:
• Evropská komise
• ERA Poštovní spořitelna
• Telefónica Česká republika
• Český Google
• Ministerstvo vnitra ČR
• Tides Foundation, USA
• Microsoft Česká republika
• UPC
Celkový výnos Národního centra bezpečnějšího internetu činil v roce 2012 11,2 mil. CZK.

Národní centrum bezpečnějšího internetu a jeho tým
Činnost Národního centra bezpečnějšího internetu v r. 2012 zajišťovali především:
Zdeněk M. Záliš, external affairs manager
Jiří Palyza, výkonný ředitel
Lenka Bílková, finanční a personální manažerka
Jana Brandejsová, manažerka vzdělávání
Jana Andresová, manažerka mládežnického panelu
Lenka Eckertová, PR a marketingová manažerka
Roman Máca, manažer projektů OP VK a školitel v oblasti sociálních sítí
Jiří Růžek, webmaster
Kromě stálých pracovníků spolupracuje Národní centrum bezpečnějšího internetu s celou řadou externích
spolupracovníků. Ke stěžejním pro činnost organizace patřili v r. 2012 především:
Mgr. at Mgr. Kateřina Lukášová, právní expertka, PF UK
Martina Viewegová, školitelka a odborník na oblast psychologie
Anna Marková, specialistka na vzdělávání, překladatelka

Národní centrum bezpečnějšího internetu a jeho partneři
Činnost Národního centra bezpečnějšího internetu v r. 2012 podporovaly především tyto společnosti
a organizace, kterým za jejich podporu velmi děkujeme a velmi si jí vážíme:

Národní centrum bezpečnějšího internetu -- kontakty
Adresa a sídlo organizace:
Prvního pluku 347/12a
182 00 Praha 6
IČO: 75098679
Tel: +420 252 548 438
E-mail:
info@saferinternet.cz
info@ncbi.cz
Webové stránky:
www.ncbi.cz
www.saferinternet.cz
www.bezpecne-online.cz
http://konference.ncbi.cz
http://prodeti.ncbi.cz
Facebook:
www.facebook.com/saferinternet.cz
www.facebook.com/bezpecneonline

YouTube:
www.youtube.com/saferinternetczech
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