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Autoriteti Kombëtar për CESK mori pjesë në konferencën "Shoqëritë
digjitale: Përvoja Estoneze në Shqipëri". Në këtë event u diskutua çështja
e rëndësishme e digjitalizimit në Shqipëri . 
Në konferencë morën pjesë gjithashtu edhe disa nga institucionet
kombëtare me impakt në digjitalizim,  si edhe studentë e dashamirës të
tjerë të digjitalizimit në shërbimet publike dhe veçanërisht në sektorin
financiar.  
Autoriteti Kombëtar për CESK në këtë event, prezantoi kuadrin
rregullator për identifikimin elektronik dhe sherbimet e besuara, i cili
është në linjë me BE dhe ka për  qëllim rritjen e përdorimit të sigurt të
shërbimeve publike, si edhe mundësinë e zgjerimit të shërbimeve të
sigurta nga sektori privat. 

AKCESK vijon fushatën e Mbrojtjes së
Fëmijëve në Internet me mbështetjen e
International Telecommunication Union

Në kuadër të Tetorit- Muajit Europian për Sigurinë Kibernetike,
Autoriteti Kombëtar për CESK në bashkëpunim me
International Telecommunication Union ka hartuar mesazhin e
unifikuar lidhur me Mbrojtjen e Fëmijëve në Internet.
Mesazhi i unifikuar paraqet disa rregulla që prindërit duhet t'i
udhëzojnë fëmijët e tyre për një lundrim sa më të sigurt në
Internet.
Kjo iniciativë u mbështet edhe nga Ofruesit e Shërbimit të
Internetit në Shqipëri, të cilët e shpërndanë mesazhin në rrjetet
e tyre sociale dhe dyqanet fizikë.

AKCESK NË PARTNERITET ME PREZENCËN E OSCE NË
SHQIPËRI ORGANIZUAN FUSHATËN E NDËRGJEGJËSIMIT

MBI KËRCËNIMET KIBERNETIKE

Në kuadër të Muajit të Ndërgjegjësimit për Sigurinë Kibernetike, nga 19
tetori deri më 2 nëntor 2022, AKCESK u takua me fëmijë, prindër, mësues,
psikologë dhe punonjës socialë në shkolla për të rritur ndërgjegjësimin e
komunitetit për kërcënimet kibernetike. Sesionet informuese, të
zhvilluara në Korçë, Pogradec, Shkodër Malësi e Madhe, Rrëshen dhe
Lezhë, synuan gjithashtu, t’i ndihmonin të rinjtë të mbrohen online,
ndërkohë që kërcënimet ndaj teknologjisë dhe të dhënave personale
bëhen gjithnjë e më të zakonshme. AKCESK i organizoi këto sesione
informuese në partneritet me Prezencën e OSBE-së në Shqipëri.
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