ČSOB Nadační program vzdělání 2018
Bezpečnost v online prostředí
Seznam podpořených projektů
Primární prevence Pfénix: Safety first… Platí to i v online světě
Organizace: Portus Prachatice, o.p.s.
„Tímto projektem chceme eliminovat vznik kyberkriminality mezi žáky základních škol
a studenty středních škol v Jihočeském kraji, a minimalizovat rizika s ní spojená. Zároveň se
zaměříme na posílení zdravé osobnosti a osvojení pozitivního sociálního chování. Toho
chceme dosáhnout prostřednictvím interaktivních programů primární prevence, které se svou
náplní zaměří na nástrahy kybersvěta, jenž je v dnešní době nedílnou součástí každodenního
života cílové skupiny. Konkrétně budeme řešit zneužití osobního materiálu na internetu,
trestní dopady tohoto jednání, zásady bezpečného pohybu na internetu a navazování
kontaktů na sociálních sítích. Do programu budeme žáky a studenty aktivně zapojovat, aby oni
sami přicházeli se svými zkušenostmi, postřehy a potřebami tak, aby byla posílena jejich
kybergramotnost všemi směry.“
Projekt byl podpořen částkou 190 000 Kč.

Bezpečně v kyberprostoru, i když neslyším
Organizace: Společnost pro vzdělávání a mládež ČSVTS, z.s.
„Plánujeme 15 představení ve školách pro sluchově postižené a ve speciálních školách
a školách s integrovanými žáky, která budou dle potřeby tlumočena do znakového jazyka nebo
simultánně přepisována. Cílem našeho projektu je nahlédnout se žáky se sluchovým
postižením a více vadami, ale i s jejich pedagogy či vychovateli, do světa internetu, seznámit
je s nástrahami kyberprostoru a důležitými bezpečnostními pravidly, a to formou
jednoduchou, srozumitelnou a hlavně zábavnou. 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. Každý, námi sehraný příběh,
bude mít špatný konec. Společně s diváky ale budeme moci pomocí interakce, diskuzí nebo
otázek příběh změnit do podoby příběhu s koncem dobrým.“
Projekt byl podpořen částkou 188 000 Kč.

Prevence kyberšikany na základních a středních školách - „Nečekané COMPlikace aneb
Ne(t)Naleť - Jsi nula...!“
Organizace: Fórum pro prožitkové vzdělávání, z.ú.
„Náš projekt spočívá v realizaci interaktivních vzdělávacích představení na principu divadla
fórum se zaměřením na prevenci kyberšikany na základních a středních školách. Hlavní cíle
projektu jsou omezení rizika ohrožení dětí kyberšikanou; poskytnutí návodu na adekvátní
reakci oběti kyberšikany, jejích rodičů, spolužáků a hlavně pedagogů v případě, kdy již k takové
situaci dojde; poskytnutí návodu pro pedagogy, jak za použití nástrojů prožitkového vzdělávání
efektivně řešit problematické situace; zvýšení povědomí rodičů o rizicích souvisejících
s používáním internetu, včetně oblasti internetového bankovnictví apod.; rozvoj komunikace
mezi dětmi a jejich rodiči o těchto problémech, aby se tak zabránilo jejich dalšímu
prohlubování vedoucího často až k tragickému konci.“
Projekt byl podpořen částkou 180 000 Kč.

Kriticky a demokraticky v kyberprostoru – prevence nebezpečí manipulace a extremismu
Organizace: Proxima Sociale o.p.s.
„V rámci přímé práce na školách vnímáme zvyšující se potřebu reagovat na posunutí obsahu
tématu bezpečného internetu od bezpečného pohybu, ochrany dat, kyberšikany, sextingu atd.
k tématům nebezpečí manipulace v kyberprostoru, mediální gramotnosti, práce
s informacemi na internetu a relativizace pravdy. Proto jsme se rozhodli rozšířit nabídku
našeho programu o nový tematický blok, prostřednictvím něhož chceme u žáků 8. a 9. tříd
základních škol a studentů 1. ročníků středních škol v Praze posílit schopnost kritické práce se
zdroji a odolnost vůči vlivu falešných a poplašných zpráv a extremismu. V projektu počítáme
s realizací 50 těchto primárně preventivních bloků.“
Projekt byl podpořen částkou 125 000 Kč.

www.INTERNETEMBEZPECNE.CZ - ochraňme děti a seniory v Karlovarském kraji
Organizace: you connected, z.s.
„V rámci projektu chceme ochránit děti ve věku od 6 do 25 let, které nemají zkušenost a neví
co dělat v případě kybernetického útoku, ochránit seniory, kteří nechápou svět technologií
a jsou ohroženi, informovat obě skupiny o aktuálních kybernetických hrozbách, představit jim
nejčastější hrozby a rizika v online prostředí, odstranit jejich neznalosti při pohybu
v kybersvětě, poradit jim, jak se zachovat v případě kybernetického útoku, kam se obrátit a jak

situaci řešit, naučit je bezpečnému chování na internetu. Docílit toho chceme prostřednictvím
přednášek pro základní a střední školy a přednášek pro seniory, provozem a aktualizací
webových stránek www.internetembezpecne.cz, dokončením učebnice Internetem bezpečně
pro II. stupeň ZŠ, jejím umístěním na uvedeném webu a předáním 700 výtisků do škol
v Karlovarském kraji.“
Projekt byl podpořen částkou 120 000 Kč.

Preventivní programy SPIRÁLA
Organizace: PROSTOR PRO, o.p.s.
„Náplní našeho projektu je realizace preventivních programů ve školách a zajištění
poradenství pro pedagogy a rodiče. Pomáháme tak školám eliminovat rizikové chování dětí
a dospívajících, zajišťujeme, že rizika jejich chování budou včas rozpoznána a efektivně řešena.
Děti budeme informovat o nástrahách kyberprostoru, jak těmto nástrahám předcházet, jak se
bezpečně pohybovat na internetu a kde případně hledat pomoc. Pracovat s nimi budeme
pomocí her a modelových případů. Děti si tak mohou zažít určité situace ze života a snáze si
zapamatují, jak se v nich zachovat. Součástí projektu je i poradenství pro učitele a školní
preventisty. Žáci, učitelé i rodiče mohou případně využít i naši e-poradnu.“
Projekt byl podpořen částkou 105 000 Kč.

Divadlo Fórum - Připojená
Organizace: Divadelta z.s.
„Cílem našeho představení je zábavnou interaktivní formou upozornit na závažnost nebezpečí
online prostředí a kyberšikany. Myslíme si, že je potřeba začít hned od počátku uživatelského
věku, a proto směřujeme náš program na žáky I. stupně základních škol. Prostřednictvím
představení s nimi budeme komunikovat: Jak bezpečně používat internet a proč. Jaké
informace neuveřejňovat a proč. Jak a s kým na internetu komunikovat, na co si dát při
komunikaci pozor. Jak se kyberšikana projevuje a co všechno může způsobit. Jak je důležité
být sám sebou a nehrát si na něco, co nejsem.“
Projekt byl podpořen částkou 93 000 Kč.

