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 SIC Česká republika

SIC jsou podporována a spolufinancována Evropskou komisí. Zřízena jsou ve 

všech členských zemích EU, Velké Británii, Islandu, Norsku nebo v Rusku. 



  

 SIC Česká republika

Sdružení CZ.NIC převzalo koordinaci národních aktivit zaměřených na 
zlepšení on-line bezpečnosti dětí v České republice v roce 2019. 



  

 SIC - Agenda

● Provozování helpline 24/7

● Provozování hotline

● Výroba a distribuce osvětových materiálů pro děti, rodiče a odbornou veřejnost

● Návštěvy škol, přednášky, pořádání konferencí

● Koordinace Dne bezpečnějšího Internetu

● Odborné panely Advisory board a Youth Panel

● Podpora organizací věnující se prevenci a vzdělávání na území ČR

● 50% finanční spoluúčast



  

 SIC – Provozování helpline

Provoz 24/7 helplinky pro nás zajišťuje projektový partner Linka bezpečí. Ta je 
největší linkou v ČR a denně odbaví přes 500 hovorů dětí.



  

 SIC – Provozování hotline

Linka STOPonline.cz se věnuje 
nahlašování a vyhodnocování 
závadného obsahu na Internetu, 
zejména pak dětské nahotě a pornografii. 
Incidenty jsou řešeny s ISP, Policií ČR 
nebo reportovány do mezinárodního 
systému ICCAM. 

Za poslední rok linka přijala téměř 4000 
incidentů.



  

 SIC – Tablexia

Jde o moderní vzdělávací aplikaci na 
podporu rozvoje kognitivních schopností. 
Je určená nejenom pro děti s dyslexií na 
druhém stupni základních škol. 

Letos jsme vydali novou verzi 3.9.1, kde 
naleznete tři úplně nové hry. Stáhnout ji 
můžete na webu https://www.tablexia.cz 
nebo na Google Play či AppStore. 



  

 SIC – ON-LINE ZOO

ON-LINE ZOO je projekt pro nejmenší děti. Kromě omalovánek, knihy, 
audioknihy, vzniká i metodika, jak s těmito materiály pracovat.



  

 SIC – Awareness centrum

Projekt Bezpečně na netu, se věnuje prevenci rizikového chování na Internetu. 
Vytváří a distribuuje vzdělávací materiály nebo pořádá odborné konference a 
semináře.



  

 SIC – Návštěvy škol

Od vzniku SIC jsme navštívili přes 150 škol. Kvůli pandemii koronaviru, byly 
téměř všechny akce zrušeny. Některé naše workshopy se přesunuly do online 
prostoru.



  

 SIC – Odborné semináře a panely
Jedním z hlavních cílů SIC je propojování organizací a institucí, které se věnují 
prevenci rizikového chování a vzdělávání. V oblasti prevence patříme mezi 
evropskou špičku. Je potřeba o tom dát vědět.



  

 SIC – #martyisdead
Internetový webseriál, který se věnuje kyberšikaně. Vznikl v koprodukci 
CZ.NIC, Bionaut a MALL.TV. Co vedlo dosud bezproblémového 
patnáctiletého Martina přezdívaného Marty, k tomu, aby vzal do ruky 
mobil a natáčel se v situacích, ze kterých mrazí?



  

 SIC – #martyisdead



  

 SIC – Kampaň 



  

 SIC – Safer Internet Day



  

Děkuji za pozornost

Martin Kožíšek  •  martin.kozisek@nic.cz
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