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Bezpečnost v online prostředí
Seznam projektů podpořených v roce 2019
Peer program – Smíchovská střední průmyslová škola
Organizace: Dívčí spolek pod Smíchovskou střední průmyslovou školou
Místo realizace: Hlavní město Praha a Středočeský kraj
„Jako studentky Smíchovské střední průmyslové školy a zároveň členky Dívčího spolku
realizujeme na základních a středních školách preventivní vrstevnický program se zaměřením
na kybernetickou bezpečnost a digitální gramotnost. Díky blízkému věku mají lektoři
a posluchači podobné zkušenosti a dokáží je bezproblémově sdílet. Upozorňujeme žáky na
nebezpečí na internetu, učíme je správnému způsobu ochrany před kybernetickými útoky
a nezbytnému zabezpečení svých osobních údajů. Dozví se od nás i to, jak se vyhnout situacím,
kdy i oni sami se na internetu stávají pachateli. Věnujeme se i tématům jako kyberšikana,
sexting a kybergrooming. Skutečné příběhy prezentované podobně starými dětmi žáky více
upoutají a jsou pro ně o to osobnější a hmatatelnější.“
Projekt byl podpořen částkou 150 000 Kč.

Nástrahy a pasti internetu
Organizace: Společnost pro vzdělávání a mládež ČSVTS, z.s.
Místo realizace: České Budějovice, Hradec Králové, Jihlava, Liberec, Olomouc, Plzeň, Praha
a dle dohody i v dalších městech ČR
„Cílem našeho projektu je seznámit žáky, a zejména pak ty se sluchovým postižením a dalšími
vadami, s nástrahami a potenciálními pastmi dnešního internetu a celého on-line světa, a to
prostřednictvím interaktivních divadelních představení. Chceme, aby si žáci uvědomili, že je
třeba přemýšlet o tom, co se děje s veškerými informacemi o nás, fotkami nebo video
záznamy, které na internet dáváme. Jak důležité je naše soukromí a že jen každý sám si ho
musí ohlídat. Některé nepromyšlené činy mohou děti dovést až k problému kyberšikany.
Mohou se stát obětí vyhrožování, zesměšňování nebo se nevědomě stát i útočníky. Ukážeme
jim ale, že i na první pohled naprosto neřešitelná situace má řešení a je cesta, jak se s nastalým
problémem vypořádat. Představení budou dle potřeby tlumočena do znakového jazyka nebo
simultánně přepisována.“
Projekt byl podpořen částkou 140 000 Kč.

Prevence kyberšikany na základních a středních školách - „Nečekané COMPlikace aneb
Ne(t)Naleť - Jsi nula...!“
Organizace: Fórum pro prožitkové vzdělávání, z.ú.
Místo realizace: celá Česká republika
„Budeme pokračovat v interaktivních vzdělávacích představeních na principu divadla fórum se
zaměřením na prevenci kyberšikany na základních a středních školách. Chceme tak omezit
riziko ohrožení dětí kyberšikanou, zároveň poskytnout návod na adekvátní reakci oběti
kyberšikany, jejích rodičů, spolužáků a hlavně pedagogů v případě, kdy již k takové situaci
dojde, a také rozvíjet komunikaci mezi dětmi a jejich rodiči o těchto problémech, aby se tak
zabránilo jejich dalšímu prohlubování vedoucímu často až k tragickému konci.“
Projekt byl podpořen částkou 150 000 Kč.

www.INTERNETEMBEZPECNE.CZ - ochraňme děti a seniory v Karlovarském kraji
v kybernetickém světě
Organizace: you connected, z.s.
Místo realizace: Karlovarský kraj
„V rámci projektu uspořádáme přednášky pro žáky základních a středních škol a pro seniory,
na kterých je budeme učit, jak se bezpečně pohybovat na internetu, informovat je o aktuálních
kybernetických hrozbách, představovat jim nejčastější hrozby a rizika v online prostředí,
odstraňovat neznalosti při pohybu v kybersvětě a radit, jak se zachovat v případě
kybernetického útoku, kam se obrátit a jak situaci řešit. Přednášky doplní naše webové stránky
www.internetembezpecne.cz a nová publikace Senior v online prostředí, která bude dostupná
zdarma ke stažení na uvedeném webu a v tištěné podobě v knihovnách i klubech a zařízeních
pro seniory v Karlovarském kraji.“
Projekt byl podpořen částkou 110 000 Kč.

Divadlo Fórum - Připojená - pokračování
Organizace: Divadelta z.s.
Místo realizace: Hlavní město Praha a Středočeský kraj
„Připravili jsme pro základní školy další sérii interaktivních představení s tématem nástrahy
internetu a jak se bránit. Zaměřujeme se na žáky 3. – 5. tříd, tedy děti, které se se světem
internetu setkávají poprvé a učí se, jak se zde pohybovat. Myslíme si, že právě v tomto věku je
třeba začít se vzděláváním, aby děti byly připravené na všechna úskalí online světa.

Divadelní forma a hlavní hrdinka pomůže dětem si uvědomit, jak je důležité být sám sebou
a nehrát si na něco, co nejsem. Dále děti zjistí, jak bezpečně používat internet a proč, jaké
informace neuveřejňovat a proč, jak a s kým na internetu (ne)komunikovat, na co si dát při
komunikaci pozor. Neopomeneme ani kyberšikanu a to, co může způsobit.“
Projekt byl podpořen částkou 150 000 Kč.

E-bezpečí seniorům
Organizace: Centrum prevence rizikové virtuální komunikace
Místo realizace: především Olomoucký, Moravskoslezský a Zlínský kraj
„Prostřednictvím přednášek chceme zvýšit informovanost seniorů o problematice
kybernetické kriminality cílené právě na ně, a to se zaměřením na různé druhy podvodného
chování (podvodné e-shopy, aukce, inzerce, reklamy, objednávky, podvodné úvěry a finanční
nabídky, phishing, virové útoky), dále o problematice dezinformací, fake news a hoaxů v online
prostředí a díky tomu minimalizovat riziko, že se senioři stanou oběťmi, případně snížit dopad
útoku na seniory. Součástí projektu bude i intervenční služba - poskytneme seniorům
bezpečné místo pro anonymní nahlášení problému a jeho předání Policii ČR (bez rizika
sekundární viktimizace, bez nutnosti navštívit přímo policejní oddělení).
Projekt byl podpořen částkou 150 000 Kč.

Senior v ohrožení
Organizace: Občanské sdružení EMPIDUM
Místo realizace: celá Česká republika
„Seniorů na internetu přibývá a v souvislosti s tím roste i kyberkriminalita cílená na tuto
skupinu. Chceme snížit počet obětí mezi seniory, a proto připravíme a zrealizujeme
interaktivní pořady (programy, workshopy, společenské eventy) zaměřené na prevenci
reálných nebezpečí ohrožujících seniory v online prostředí, v kyberprostoru a při používání
digitálních technologií. Na pořady navážeme knihou, která bude bavit, ale varovat - vytvoříme
pro seniory populárně naučnou, čtivě a vtipně pojatou ilustrovanou publikaci, která se vážně,
ale s mírnou humornou nadsázkou problematikou zmíněných hrozeb zabývá.“
Projekt byl podpořen částkou 150 000 Kč.

