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Národní centrum bezpečnějšího internetu (NCBI)

Národní centrum bezpečnějšího internetu je neziskové nevládní 
sdružení, založené v roce 2006 jako Online Safety Institute. V lednu 
2011 bylo sdružení přejmenováno na Národní centrum bezpečnějšího 
internetu (NCBI). Jeho cílem je přispívat k bezpečnějšímu užívání 
internetu, moderních informačních a komunikačních technologií, 
k osvojování etických norem v online komunikaci a napomáhat 
předcházení a snižování možných sociálních rizik spojených s jejich 
užíváním. Sdružení je členem celoevropské sítě národních osvětových 
center bezpečnějšího internetu INSAVE a spolupracuje s mezinárodní 
sítí horkých linek INHOPE.

http://www.ncbi.cz/


Aktivity NCBI pro bezpečnost v kyberprostoru

.

Cílem projektu je propagovat bezpečnější užívání internetu a dalších komunikačních 
technologií a vzdělávat uživatele

Nízkoprahové kontaktní centrum pro příjem hlášení týkajícího se nezákonného obsahu 
na internetu, zejména dětské pornografie a kyberšikany páchané na dětech.

Poskytuje pomoc dětem ohroženým sexuálním zneužíváním, kyberšikanou, 
groomingem, stalkingem a jinými negativními jevy na internetu a v kyberprostoru 
Zároveň poskytuje pomoc dospělým a seniorům v závažných životních situacích, 
spojených s užíváním internetu a ICT technologií, které vnímají jako naléhavé, ohrožující 
a krizové a nedaří se jim je zvládat běžnými způsoby.

Podporuje realizaci bezpečného IT prostředí, provozovaného na školách,  pomáhá 
školám stát se více bezpečným a obohacujícím prostředím pro všechny žáky i učitele.



Jaké aktivity plánuje NCBI

Plnění akčního plánu

• V rámci dotačního programu    MPSV : „Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských
organizací s celostátní působností“ připravujeme PROJEKT „INTERNET VSTŘÍCNÝ PRO SENIORY“, který bude 
řešit prevenci kybernetické kriminality a elektronického násilí páchané na seniorech, využití internetu k 
podpoře seniorských aktivit a začlenění seniorů do společnosti.

• Podílet se na plnění  Akčního plánu k Národní strategii kybernetické bezpečnosti České republiky na období 
let 2015 až 2020, především na bodu: 

D.4.01 Poskytovat poradenství a organizovat vzdělávací a osvětové aktivity pro subjekty soukromé sféry
a celé kapitole: 
F. Podpora vzdělávání, osvěta a rozvoj informační společnosti Navyšovat povědomí a gramotnost v otázkách 
kybernetické bezpečnosti jak u žáků a studentů základních a středních škol, tak i u široké veřejnosti, respektive 
koncových uživatelů, pomocí podpory iniciativ a osvětových kampaní, pořádáním konferencí pro veřejnost apod.



Iniciativa Stop, přemýšlej, připoj se

Návrh, jak by bylo možno tuto iniciativu realizovat v ČR: 
Cílové skupiny: všechny  skupiny  osob podle Akčního plánu 
Obsah: Podle iniciativy Stop, think, connect
Jazyk : český, anglický
Garant: státní správa – NBÚ, MV ČR, MŠMT
Koordinátor: NCBI, CZ.NIC, 
Spolupráce: AFCEA, akademická sféra, TELCO, IT, Security firmy, 
Klíčový problém: kvalitní , rychlý a aktuální překlad obsahu



Iniciativa Stop, think, connect

The Stop.Think.Connect. Campaign is a national public awareness campaign aimed at increasing the
understanding of cyber threats and empowering the American public to be safer and more secure online. 
Cybersecurity is a shared responsibility. We each have to do our part to keep the Internet safe. When we all
take simple steps to be safer online, it makes using the Internet a more secure experience for everyone.

Stop.Think.Connect. Kampaň je celostátní veřejná kampaň na získání zaměřená na zvýšení porozumění 
internetovým hrozbám a posílení americkou veřejnost, aby byl bezpečnější a jistější online. Cybersecurity je 
sdílenou odpovědností. Každý máme dělat svou roli, aby z Internetu bezpečné místo. Když jsme všichni přijmout 
jednoduché kroky k bezpečnější on-line, to dělá pomocí internetu bezpečnější zážitek pro každého.



Iniciativa Stop, think, connect

Vývoj  iniciativy řídí National Cyber Security Aliance a Anti-Phishing Working Group
Státní gesci poskytuje US. Department of Homeland Security
Partnerský program umožňuje po podepsání jednoduché licenční dohody používat 
kompletní  obsah originální verze
Parner získá přístup do „Partner Resource Center“, kde jsou k dispozici loga, šablony 
a další materiály 
Ke spolupráci jsou zvány: 
• Neziskové organizace 
• CSIRTy
• Vládní agentury



Iniciativa Stop, think, connect nabízí: 
• Výukové video klipy
• Rady a tipy
• Výsledky výzkumných programů
• Sdílení zkušeností
• Blogy vedoucích firem v oblasti IT bezpečnosti

Iniciativa Stop, think, connect



Výukové video klipy



Rady a tipy



Výsledky výzkumných programů



Sdílení zkušeností



Blogy vedoucích firem v oblasti IT bezpečnosti



Dotazy ?

Děkuji za pozornost

stelibsky@saferinternet.cz



NÁRODNÍ CENTRUM
BEZPEČNĚJŠÍHO INTERNETU

Sídlo organizace:

Prvního pluku 347/12a

186 00 Praha 8

tel.: +420 252 548 438

e-mail: info@saferinternet.cz


