ČSOB Nadační program vzdělání 2017
Bezpečnost v online prostředí
Seznam podpořených projektů
www.INTERNETEMBEZPECNE.cz - prevence, osvěta a vzdělávání pro děti a mládež v
Karlovarském kraji
Organizace: you connected, z. s.
Projekt zahrnuje vytvoření webových stránek www.internetembezpecne.cz, vzdělávacího
materiálu pro žáky 2. stupně základních škol s názvem Internetem bezpečně a realizaci
odborných přednášek pro děti a mládež v Karlovarském kraji. Cílem je vzdělávat v oblasti
bezpečného pohybu v online prostředí – informovat o rizicích na internetu, kyberkriminalitě
a poradit všem (nejen dětem a mladým lidem, ale i rodičům a pedagogům), co dělat v případě,
že se s těmito jevy setkají.
Projekt byl podpořen částkou 113 000 Kč.

Bezpečný internet s ČSOB
Organizace: Rizika internetu a komunikačních technologií, z. s.
Realizátoři aktivně zapojí především žáky 2. stupně základních škol do tří klíčových aktivit:
certifikovaného programu MŠMT Řidičský průkaz internetového surfaře, projektového dne
S kyberšikanou v duši organizovaného samotnými žáky 9. tříd a žákovského sympozia
Nebezpečí virtuální sítě, které je založeno na příspěvcích žáků a studentů na jimi vybrané téma
rizik internetu. Všechny klíčové aktivity jsou založeny na peer to peer metodě a zážitkové
metodice a vedou k minimalizaci rizik internetu jako kyberšikana, sexting, sociální sítě,
netolismus, phishing, stalking, hoaxy a další.
Projekt byl podpořen částkou 160 000 Kč.

Prevence kyberšikany na základních a středních školách
Organizace: Fórum pro prožitkové vzdělávání, z. ú.
Projekt spočívá v odehrání 50 interaktivních vzdělávacích představení na principu divadla

fórum pro žáky základních a středních škol a jejich pedagogy zaměřených na prevenci
kyberšikany. Realizátoři zároveň připraví informační materiály pro žáky a jejich rodiče na téma
rizika v on-line prostředí a prevence kyberšikany, které budou žákům rozdávány na
jednotlivých představeních.
Projekt byl podpořen částkou 200 000 Kč.

Žij online, bezpečně 3 – podpora využívání vrstevnických programů a peer mediace na
školách v Moravskoslezském kraji
Organizace: Centrum inkluze o. p. s.
Centrum inkluze podpoří základní školy v Moravskoslezském kraji v oblasti zavádění a
využívání peer programů a peer mediací se zaměřením na prevenci rizikových jevů chování
v online světě. V rámci projektu proškolí skupinu peer aktivistů a peer mediátorů s cílem
přispět k rozvoji osobnostních a sociálních kompetencí žáků spojených s užíváním internetu a
online komunikací, ke snížení výskytu kyberšikany a k vytvoření efektivního a komplexního
systému prevence a řešení kyberšikany na školách. Současně vytvoří metodickou příručku pro
školy k využívání peer mediací na toto téma.
Projekt byl podpořen částkou 178 000 Kč.

Neslyším, ale jsem online
Organizace: Společnost pro vzdělávání a mládež ČSVTS, z. s.
Prostřednictvím interaktivních divadelních představení se žáci se sluchovým postižením
včetně dětí s kochleárním implantátem a jejich spolužáci seznámí s riziky elektronické
komunikace a různými formami kyberšikany. Internet a mobilní telefon má pro děti a mládež
se sluchovým postižením mimořádný význam, protože slouží zároveň jako kompenzační
pomůcka. Proto je třeba u této skupiny zvýšit povědomí o nebezpečích internetu a sociálních
sítí a poradit, jak se před případnými útoky chránit. Představení budou dle sluchového
postižení publika tlumočena do znakového jazyka nebo simultánně přepisována na obrazovky
vedle jeviště.
Projekt byl podpořen částkou 173 000 Kč.

Internetová bezpečnost na ZŠ a SŠ
Organizace: Národní institut bezpečnosti a vzdělávání, z.s.
Cílem projektu je prostřednictvím interaktivních příběhových seminářů a modelových případů
proškolit žáky základních a středních škol, jak se bezpečně chovat na internetu, sociálních
sítích a komunikátorech a jak předejít možnému zneužití osobních i jiných informací
uveřejněných na síti. Společně se semináři vzniknou i informační brožury, které budou
shrnovat všechny podstatné body této problematiky a které obdrží všichni účastníci semináře
a centra pracující s mládeží. Brožury budou k dispozici i ve vybraných informačních centrech či
knihovnách a na webových stránkách organice, kde budou připraveny i testy z internetové
bezpečnosti a ukázkové podvodné e-maily. Součástí projektu jsou i soutěže, které mají za úkol
podpořit zájem dětí o zapojení se do problematiky.
Projekt byl podpořen částkou 200 000 Kč.

