PRAHA 6: PROJEKT „BEZPEČNĚ ONLINE“ MÁ REKORDNÍ
ÚČAST
Praha, 16. května 2013 – Jedinečný projekt Prahy 6 a Národního centra bezpečnějšího internetu (NCBI)
PRAHA 6 BEZPEČNĚ ONLINE pokračuje i letos. Už 30. dubna začal i jeden z nejžádanějších programů „Sociální
práce s mládeží ohroženou elektronickým násilím a kyberkriminalitou“. Do projektu se jen v roce 2012
zapojilo na školách zřizovaných Prahou 6 téměř 300 rodičů a na 400 dětí. Cenu za nejvyšší účast na
seminářích pro rodiče získala Základní škola náměstí Svobody. Dalších 42 odborníků Prahy 6 převezme
certifikát za absolvování speciálního školícího programu.
V době, kdy policie hlásí dennodenně narůstající počty krádeží identity na internetu, v době, kdy není problém
během chvíle získat citlivé údaje nebo přístup k bankovnímu účtu a na opačném konci světa je zneužít, je tento
projekt podle expertů čím dál více potřebný.
Alarmující je, že terčem nejrůznějších útoků jsou velmi často děti. Pachatelé využívají jejich nezkušenosti a
důvěry. Praha 6 a NCBI chtějí pomoci např. případům vydírání přes internet, nebo zneužívání citlivých údajů
předcházet – prostřednictvím vzdělávacích seminářů. Účastníci se zde seznámí s praktickým řešením
konkrétních případů elektronického násilí a kriminality. Právě příklady z praxe přednášejících odborníků jsou
nejvíce žádány.
„Díky realizovanému projektu v roce 2012 je možno říci, že je Praha 6 nyní nejgramotnější městskou částí v
oblasti internetové bezpečnosti. Praha 6 bude v unikátním projektu s Národním centrem bezpečnějšího
internetu pokračovat i letos, kdy díky grantu prevence kriminality získala na projekt 140 tisíc korun a už teď je
jasné, že zájem o semináře bude obrovský,“ říká místostarosta Prahy 6 pro oblast bezpečnosti Jan Záruba.
„Nejpodstatnější na těchto akcích je, aby se zapojili rodiče. Motivací pro ty aktivní může být i zajímavé ocenění.
Naše společnost věnovala vítězné škole herní konzoli Xbox. Proto možná samy děti apelovaly na rodiče, aby se
semináře zúčastnili,“ podotýká Václav Mach, ředitel pro vnější vztahy, spol. Microsoft ČR.
Jiří Palyza, výkonný ředitel NCBI dodává: „Nepochybně jsme se vydali správnou cestou, když jsme zvolili formu
komunitní spolupráce. To znamená, že se ve stejném čase a místě pracuje zároveň s místními odborníky,
školami, rodiči i dětmi. Důkazem je mj. mimořádně vysoká účast rodičů.“
Pro další informace a následnou registraci sledujte stránky: www.saferinternet.cz.
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