TISKOVÁ ZPRÁVA
Místnost sebevrahů se zapojuje do preventivních programů
Národního centra bezpečnějšího internetu
Praha, 17. 09. 2013 – V březnu loňského roku vstoupil do českých kin polský snímek režiséra Jana
Komasy, Místnost sebevrahů. Kontroverzní téma o nebezpečí kybernetického světa a hrozbě
sebevražd zaujalo nejen diváky, ale také odborníky z Národního centra bezpečnějšího internetu.
Autoři knihy Bezpečnost dětí na Internetu, Lenka Eckertová a Daniel Dočekal, se nejen zapojili do
diskuzí s diváky, ale také podnítili debatu na dané téma s odbornou veřejností, jejíž součinnost v
rámci preventivních programů může, zejména na školách, přinést pozitivní výsledky.
„Život není hra, ze které byste se mohli odhlásit…“ – tak zní slogan filmu a vypovídá o skutečnosti,
která v dnešní době panuje a skýtá vysoké riziko pro mladé lidi. Únik od reality do virtuálního světa se
může snadno vymknout kontrole a rozeznat, co je hra a co skutečné, je mnohdy obtížné. Najít
zdravou mez mezi oběma světy pak pomáhá mladým lidem Národní centrum bezpečnějšího
internetu (NCBI), které na podzim letošního roku pořádá mj. dvě konference zaměřené na
kybernetickou kriminalitu. Problematiku oznamování sebevražedných úmyslů na internetu zde budou
rozebírat přední čeští odborníci.
19. – 20. 9. 2013 proběhne v rámci projektu Vysočina bezpečně online konference s mezinárodní
účastí s názvem „Řešení elektronického násilí a kyberkriminality páchané na dětech a mezi dětmi“. Již
tradiční konference pořádaná v Jihlavě je určena převážně odborníkům a z velké části se očekává
účast příslušníků Policie České republiky. Právě v součinnosti s policií a NCBI se společnost Film
Europe chce zapojit do potřebné osvěty na základních a středních školách a v rámci školních projekcí
Místnosti sebevrahů pořádat i diskuze na téma sebevražd a nebezpečí násilí na internetu.
16. 10. 2013 pak proběhne v rámci projektu Praha bezpečně online již 3. ročník celostátní
konference ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy, na Mariánském náměstí. „Jedna
z částí pražské konference ponese název SEBEVRAŽDY ONLINE a k jeho sestavení nás vedlo právě
zjištění stavu v České republice, zejména pak po uvedení Místnosti sebevrahů do českých kin. Stále se
zvyšuje počet dětí se sebevražednými úmysly, které se obrací na Linku bezpečí. Tyto úmysly bývají
mnohdy zveřejňovány na internetu. Osvěta v této oblasti chybí,“ říká Lenka Eckertová, PR a
komunikační manažerka NCBI a autorka knihy Bezpečnost dětí na Internetu. V rámci konference se
budou projednávat témata jako např. Psychologie sebevraždy a online projevy, Sebevražedné úmysly
online – kdy může policie intervenovat, Sebevražedné úmysly online – zkušenosti Sdružení Linka
bezpečí, Sociální sítě a sebevražedné úmysly. Tento projekt je také propagován směrem k laické
veřejnosti v souladu s plánovanou osvětovou kampaní na již zmíněná témata.

„Naše společnost si je vědoma změn, které dnešní doba s sebou přináší. Mladí lidé tráví na internetu
spoustu volného času, který dříve věnovali jiným aktivitám. Je to, samozřejmě, určitý pokrok, který
nelze zastavit, ale na druhou stranu je také potřeba s ním umět zacházet. Jsme rádi, že můžeme
českým divákům přinést film, který prezentuje nejen kvalitní evropskou tvorbu a po stránce řemeslné
je výborně zpracován, ale také film, který má zároveň širší dopad a může k divákům přinést potřebnou
osvětu. Spolupráce s Národním centrem bezpečnějšího internetu si velice vážíme a těší nás, že se
rozhodli náš film využít v rámci svých preventivních programů,“ uvádí prezident Film Europe Media
Company, Ivan Hronec.
Více o filmu Místnost sebevrahů: http://www.filmeurope.cz/movies/643-mistnost-sebevrahu
Více o NBCI: http://www.saferinternet.cz/
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