Stop internetové kriminalitě!
Pokud se na internetu, webových stránkách nebo na chatu setkáš s něčím co je nelegální,
neignoruj to.

Oznam to ještě dnes první české Internet Hotline!
Tvoje oznámení bude zařazeno do naší databáze a budeme s ním dále pracovat. Po posouzení
obsahu oznámení zvážíme jeho předání Policii ČR, a to na základě skutečnosti, zda se jedná o
potenciální porušení českých právních předpisů. V takovém případě budou podniknuta i
opatření ke stažení nelegálního obsahu z internetové sítě. V případě webových stránek
umístěných v zahraničí je oznámení přeposláno i spolupracujícím partnerům příslušného
státu. Údaje o odesílateli oznámení zůstávají v anonymitě.

Hořké procitnutí ze sladkých omylů
Svět informační bezpečnosti může pro běžného člověka připomínat bludiště s mnoha
nečekanými nástrahami, záludnostmi a pastmi. Není se tak čemu divit, že kromě přesných
informací mají značně velký prostor také různé fámy a hluboce zažité omyly. Ně několik z
nich se nyní podívejme, pomohou nám mnohé pochopit – i ve vztahu k informační
bezpečnosti a dětem.
Pozor na nebezpečné chatování [čti „četování“]
Chat je jednou z nejpopulárnějších služeb internetu. Nezná hranice, umožňuje společenský
kontakt prakticky non-stop, mezi její přednosti patří anonymita nebo dostupnost
(nepotřebujete žádnou speciální aplikaci, stačí jen webový prohlížeč). Není tak divu, že si své
příznivce našla prakticky ve všech věkových skupinách, děti nevyjímaje. Ovšem kromě
normálních uživatelů chatu lze často narazit i na ty – ehm – ostatní.
Dětská práva
Každý člověk na světě má svá práva – ty, tví rodiče, sourozenci, příbuzní, sousedé, přátelé.
Všichni lidé na celém světě. Je proto dobré je znát. Ale jak dospělí, tak i děti mají i své
povinnosti. Především povinnost znát a uznávat nejen svá práva, ale i práva těch druhých.
Desatero s internetem
Rychlejší internet nabízí stále nové možnosti – nepřeberné množství informací, zábavu i šanci
chatovat a e-mailovat s kamarády i docela neznámými lidmi. Nadace Naše dítě chce všechny
kluky a holky, kteří se teprve s internetem seznamují, upozornit na Desatero bezpečného
chování na internetu.
Podezřelé skutečnosti
Mějte se na pozoru, pokud se setkáte s některou z níže uvedených podezřelých skutečností. I
maličkost může mnohé napovědět.

Nebezpečné situace
Eva často navštěvuje chatovací místnosti na internetu. Zde se také seznámila s Adamem. Jeho
vtip jí imponoval, takže nezůstalo pouze u „nevinného povídání“. Za chvíli už spolu
komunikovali i v neveřejném prostředí, vyměnili si soukromé e-maily a mobilní čísla...
Bezpečnost v příslovích
Je úžasné sledovat, jak staré pravdy a moudrosti našich předků, předávané ústně z generace na
generaci, platí i dnes. – na prahu 21. století, ve světě počítačů a komunikačních technologií.
Rozhodně není špatné mít je na paměti a řídit se jimi…
Co na nás vlastně číhá?
Zneužívání, obtěžování, podvody, extremismus, nelegální činnost, sledování ...
Nebezpečí přichází i z mobilů
Do světa informačních technologií nepatří pouze počítače a internet, ale třeba i mobilní
telefony. Ostatně, současné mobilní telefony mají blíže právě k počítačům než k telefonům,
jaké znaly minulé generace.
Co je špatné a co je dobré
Často slyšíme, že to a to je špatné. Že to nemáme dělat. Ale málokdy se dozvíme, co je na tom
vlastně špatného a proč to nemáme dělat.
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