Národní centrum bezpečnějšího internetu
Zpráva o činnosti v roce 2013

ÚVOD
Pokud bych měl navázat na výroční zprávu z předchozího období, pro hodnocení činnosti a aktivit Národního centra
bezpečnějšího internetu v roce 2013 se výborně hodí příměr: expanzní. Národní centrum bezpečnějšího internetu si
i nadále upevňovalo svou pozici respektované organizace, působící především v oblasti osvěty a vzdělávání bezpečného
užívání online a mobilních technologií. V průběhu roku se NCBI aktivně zapojilo do spuštění mezinárodního projektu
eSafety Label, jehož cílem je pomoci školám stát se více IT bezpečným prostředím nejen pro všechny žáky, ale také
i pro učitele.

Jiří Palyza
výkonný ředitel

Nemalé ambice má NCBI v souvislosti s řešením projektu MIRACLE. Jeho vizí je definovat mezinárodně akceptovatelný
a implementovatelný systém hodnocení multimediálního a online obsahu, který by nejen tvůrcům a provozovatelům
webových stránek, ale i jejich uživatelům lépe umožnil orientovat se v jejich nabídce, ale především uvědomit si vhodnost
pro konkrétní věkové skupiny.
Stěžejní činností NCBI ovšem i nadále zůstává příprava a realizace aktivit v rámci osvětového střediska bezpečnějšího
internetu, provozovaného v souvislosti s projektem Safer Internet CZ SIC. V této oblasti NCBI zaznamenalo velký nárůst
objemu aktivit, realizovaných ve spolupráci s městskými částmi některých z pražských obvodů. Počty vyškolených dětí, ale
i odborníků z řad pedagogů, sociálních pracovníků a Policie ČR ve vzdělávacích projektech z řady Bezpečně online, jsou
impozantní.
Na závěr mně dovolte poděkovat všem partnerům za aktivní podporu a cenné rady, bez nichž bychom si aktivity NCBI jen
stěží dokázali představit. Budování bezpečnějšího světa online je kontinuální proces a běh na dlouhou trať. Vážíme si
skutečnosti, že v tom nejsme sami...
Za Národní centrum bezpečnějšího internetu a celý jeho kolektiv

palyza@saferinternet.cz

PILÍŘE AKTIVIT NÁRODNÍHO CENTRA BEZPEČNĚJŠÍHO INTERNETU

Projekt „Safer Internet CZ“ (osvětové centrum)
úzká spolupráce se subjekty

Projekty z cyklu „Bezpečně online“
̶ Praha BOL (městské obvody P5, P6, P7 a P14)
̶ Vysočina BOL
̶ KPBI (Kraje pro bezpečný internet)

„eSafety Label“
̶ Projekt zavádění bezpečnostních standardů školní ICT
infrastruktury (zapojeno 55 škol)

PILÍŘE AKTIVIT NÁRODNÍHO CENTRA BEZPEČNĚJŠÍHO INTERNETU

Každoroční kampaň „Den bezpečnějšího internetu 2013“
– zvýšení povědomí o bezpečné práci s online technologiemi

především u cílové skupiny dětí a mládeže
– NCBI pravidelně organizuje ve spolupráci s partnery soutěž
o hodnotné ceny, nejvíce se zapojují školy a knihovny
– v roce 2013 se soutěže zúčastnilo 69 organizací a Den
bezpečnějšího internetu podpořilo 25 organizací a firem

V naší organizaci se v rámci soutěže sešlo
mnoho zajímavých nápadů.

Do kampaně Dne bezpečnějšího internetu se
pravidelně zapojují vzdělávací organizace z celého
území České republiky. V roce 2013 jich bylo 69.

Díky podpoře partnerů
jsme výherce v soutěži
mohli odměnit
hodnotnými cenami.

PILÍŘE AKTIVIT NÁRODNÍHO CENTRA BEZPEČNĚJŠÍHO INTERNETU

Mezinárodní projekt „SocialWeb-SocialWork“
– zaměřen na zvýšení povědomí o bezpečném užívání online
technologií především u cílové skupiny sociálně slabších
– zaměřen na trénink a vzdělávání pracovníků s dotčenou
cílovou skupinou a tvorbu metodik, vyškoleno 220 pracovníků

Kampaň ECSM 2013 (Evropský měsíc kybernetické
bezpečnosti)
– organizována v koordinaci mezinárodní organizace ENISA za
podpory NCKB
– vychází ze záměru NCBI rozšířit své aktivity ze stěžejní
oblasti <bezpečnosti online> také směrem k problematice
<kybernetické bezpečnosti>
– v jejím rámci NCBI organizovalo setkání s novináři, odborný
seminář pro neziskové organizace a mediální a outdoorovou
kampaň v úzké spolupráci s krajským úřadem Kraje Vysočina

PILÍŘE AKTIVIT NÁRODNÍHO CENTRA BEZPEČNĚJŠÍHO INTERNETU

Mezinárodní kampaň „No hate speech movement (Mladí
proti nenávisti online)“
– zaměřena na projevy nenávisti v prostředí online, a to
především extremismu, rasové nesnášenlivosti, utlačování menšin,
agresivního nacionalismu apod.
– kampaň je podpořena Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy

Mezinárodní kampaň „Get online week 2013“
– soustředí se především na podporu nejširší veřejnosti ve
zlepšování vlastních schopností při práci s online a digitálními
technologiemi, nabízí samohodnotící výukový nástroj eSkills

Projekt „Praha bezpečně
online“ uvedla mezinárodní
organizace ENISA ve své
studii "Brokerage model for
network and information
security in education"
jako příklad Best Practise.

Projekt Vysočina BOL 2013

SPOLUPRÁCE S MEZINÁRODNÍMI ORGANIZACEMI

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 podíleli na činnosti tří pracovních skupin INSAFE:
• Diseminační pracovní skupiny
• Pracovní skupiny „Connecting Europe Facility“
• Pracovní skupiny „Assessment platform“ pro vyhodnocení činnosti celého projektu
a také dvou pracovních skupin INHOPE:

• Pracovní skupiny „Data protection“
• Pracovní skupiny „Fundraising“ zaměřené na problematiku udržitelnosti v podmínkách nižšího kofinancování ze strany EK
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 propagaci a šíření poznatků mezinárodního výzkumu EU Kids Online, a informování nejširší skupiny
veřejnosti o současných trendech a vývoji v oblasti otázek bezpečného obsahu internetu a užívání online technologiíonline.

MEZINÁRODNÍ AKTIVITY DLOUHODOBÉHO CHARAKTERU

Zvláštní pozornost je také věnována spolupráci s ostatními organizacemi, zaměřenými na problematiku
bezpečného internetu.
NCBI se stalo přidruženým členem sítě eNASCO a navázalo dobrou spolupráci se sítí Telecentre Europe v jejímž
rámci realizovalo kampaň Get Online Week na území České republiky. Aktivity v rámci mezinárodních
organizací pomáhají zvyšovat odbornou úroveň činnosti NCBI, napomáhají implementaci evropských a
mezinárodních standardů a otevírají NCBI dveře pro jednání s klíčovými partnery, mezi které patří např. Rada
pro rozhlasové a televizní vysílání, Sdružení pro internetový rozvoj 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. 2013 soutěž o „Nejlepší online obsah pro
děti 2013“, jejímž cílem bylo především poukázat na potřebu tvorby online obsahu pro nejmenší…

…a vítěz národního kola soutěže, „Webík rádia Junior“, byl nominován do celoevropského kola soutěže, kde
zvítězil v kategorii profesionálních webů pro děti.

Řešení otázek kybernetické bezpečnosti patří k vážným tématům
dnešní reality. O významu kybernetické bezpečnosti jsme se měli
šanci přesvědčit v průběhu série kybernetických útoků typu DDoS,
které byly vedeny především na kritické cíle IT infrastruktury v ČR
v březnu 2013.

Jednou ze stěžejních aktivit naplňování
uvedeného cíle je organizace kampaně
„Evropský měsíc kybernetické bezpečnosti“.

Národní centrum bezpečnějšího
internetu zakládá ve své interní
organizační struktuře divizi
kybernetické bezpečnosti. Jejím
cílem je úzce spolupracovat
s organizacemi zabývajícími se
kybernetickou bezpečností a ve
své stěžejní oblasti šíření osvěty
a vzdělávání se aktivně podílet
na jejím posilování.

Online aktivity NCBI

Hlavními pilíři webové prezentace NCBI zůstávají stránky:

Saferinternet.cz
Bezpecne-online.cz

Online aktivity NCBI

Informace o organizaci a jejích projektech.
Registrace pro odběr newsletteru NCBI.

Výchovně-vzdělávací stránky pro mládež, učitele a rodiče.
Metodické materiály pro pedagogické pracovníky, výuková videa.

Kontaktní centrum pro nahlášení nezákonného obsahu na internetu.

Poradna pro mladé uživatele internetu.

Marketingová komunikace a PR
Marketingová komunikace a PR probíhá na základě členění cílových
skupin dle mezinárodní sítě osvětových center INSAFE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

děti (věková skupina 5–11),
mládež (věková skupina 12–18),
rodiče,
pedagogové,
sociální pracovníci,
osoby pracující s mládeží (lektoři, vedoucí center mládeže apod.),
státní správa a zákonodárství,
komerční sféra,
média,
ostatní.

Toto členění je také podkladem pro komunikaci s médii. Spolupráce s médii probíhá na celostátní, regionální
i lokální úrovni. Témata mediálních výstupů se prohlubují. Posunují se od sdělování obecných doporučení
k probírání konkrétních problémů a jejich řešení.

Osvědčilo se zapojení úřadů a institucí do komunikačních plánů NCBI. Například v rámci komunitních
vzdělávacích projektů „Bezpečně online“ je díky synergii se zřizovateli škol i školami samotnými umocněn dosah
veškerých aktivit NCBI. V rámci své firemní společenské odpovědnosti (CSR) pomáhají šířit myšlenky a témata
NCBI také komerční subjekty , a zároveň v pozitivním duchu zviditelňují vlastní aktivity a posilují jejich vnímání
veřejností.

Mediální aktivity – rádio a TV
NCBI dále pokračuje v předkládání atraktivních a užitečných témat a zdrojů dat médiím, zejména v souvislosti
s propagací svých jednotlivých projektů a kampaní: eSafety Label, SocialWeb/SocialWork, No Hate Speech
Movement, projektů z řady „Bezpečně online“, Evropského měsíce kybernetické bezpečnosti (ECSM),
Dne bezpečnějšího internetu atd.
NCBI pokračuje v nastoleném trendu osvědčené spolupráce s vybranými médii. Zástupci NCBI vystupují jak ve
zpravodajských a publicistických pořadech jako komentátoři aktuálního dění a šiřitelé osvěty (TV NOVA, Prima
TV, TV Barrandov, ČT, Metropol TV, ČRo Radiožurnál apod.), tak jako aktivní spolutvůrci pořadů (Metropol TV:
Supermáma; ČT: Planeta Yó – miniseriál pro děti, Zprávičky; UPC Expres: UPC informuje; ČRo 2 Praha
– miniseriál pro dospělé apod.).
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 vhodné zmínit každodenní vysílání
pořadu „UPC informuje“ (vždy jedno téma na měsíc) na kabelovém kanálu UPC Expres, tzn. cca 240 dní
přítomnosti NCBI na TV obrazovce během roku 2013.

Mediální aktivity – tisk a internetové aktivity

Pokračuje dobrá spolupráce s odbornými periodiky
(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
tiskové zprávy NCBI automaticky, jakožto hodnotné
a důvěryhodné. Ve sledovaném období jsme
zaznamenali přes 100 výskytů zásadnějšího a desítky
výskytů menšího rozsahu.

V oblasti online publicity se osvědčila spolupráce
s institucemi komerčními i nekomerčními.
Organizace šíří myšlenky NCBI prostřednictvím
newsletterů, věstníků i reklamního prostoru na
svých webových stránkách. Např. společnost Aukro
Allegro Group CZ během kampaně ke Dni
bezpečnějšího internetu poskytla NCBI reklamní
prostor (1 mio zobrazení banneru) a rozeslala
newsletter na téměř 2 mio kontaktů; newsletter
nakladatelství Computer Press je rozesílán
s upozorněními na vybrané akce NCBI přibližně na
100 tisíc kontaktů; prostřednictvím katalogu Klubu
mladých čtenářů Albatros bylo osloveno 350 tisíc
dětí a jejich rodičů atd. Je nutné zmínit také
spolupráci s Národním informačním centrem pro
mládež a knihovnami po celé ČR (šíření osvěty
NCBI např. v rámci Noci s Andersenem).

NCBI – finanční zajištění

Národní centrum bezpečnějšího internetu rozšiřuje každým rokem záběr svých aktivit za účelem získání
maximálního množství zdrojů pro pokrytí financování své činnosti. Hlavním zdrojem financování aktivit NCBI
zůstává i v roce 2013 řešení projektu Safer Internet SIC II.
Projekty v rámci Operačních programů rámcového vzdělávání (OP VK)
Dalším ze zdrojů financování činnosti NCBI byl v roce 2013 jeden projekt z rámce OP VK
i-Bezpečná škola, realizovaný ve spolupráci s organizací Vysočina Education, působící v Kraji Vysočina.
Granty a finanční dary
Mezi hlavní poskytovatele grantové a finanční podpory činnosti NCBI patřily v roce 2013 především organizace:
• Evropská komise
• Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
• Telefónica Česká republika
• Český Google
• Ministerstvo vnitra ČR
• Hlavní město Praha
• Microsoft Česká republika
• UPC

NCBI se v roce 2013 podařilo z grantů a od sponzorů na realizaci svých aktivit
a výchovně-vzdělávací činnost získat 13,9 mil. CZK:

Růst 19,4 %

Národní centrum bezpečnějšího internetu a jeho tým

Činnost Národního centra bezpečnějšího internetu v r. 2013 zajišťovali především:
Zdeněk M. Záliš, ředitel pro strategii a vývoj
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
Šárka Soudková, manažerka kybernetické bezpečnosti
Roman Máca, manažer projektů OP VK a školitel v oblasti sociálních sítí
Jiří Růžek, webmaster
Kromě stálých zaměstnanců se na realizaci aktivit Národního centra bezpečnějšího internetu podílí celá řada
externích spolupracovníků. Ke stěžejním pro činnost organizace patřili v r. 2013 především:
Mgr. at Mgr. Kateřina Lukášová, právní expertka, PF UK
Martina Viewegová, školitelka a odborník na oblast psychologie
Anna Marková, specialistka na vzdělávání, překladatelka
Vladimír Vácha, specialista na oblast primární prevence

Národní centrum bezpečnějšího internetu a jeho partneři
Činnost Národního centra bezpečnějšího internetu v r. 2013 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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