Политика за ползване на социални медии и мрежи
на Институт по социални дейности и практики
Изявление:
Този документ предоставя насоки към общността от експерти на Институт по социални
дейности и практики за използване на инструментите на социални медии и мрежи.
Целта му е да гарантира, че официалната комуникация на Института, включително и
тази през социалните медии и мрежи, отразяват мисията и ценностите на организацията
ни и са в съответствие с Вътрешната политика за закрила на децата и с одобрената
Комуникационната политика на организацията.
Документът не променя принципите, установени в Комуникационната политика на
Института. Тъй като всичко, което се генерира и публикува през социалните мрежи,
веднага става публично достояние, това създава нови обстоятелства, при които се
прилагат тези принципи.
Дефиниции:
Общност от експерти
Служители на различни йерархични нива в офиса на Института и в социални услуги,
управлявани от него, външни за Института експерти, стажанти, доброволци,
съмишленици.
Социална медия
Онлайн технология, която позволява на хората да имат различни потребителски
профили, да създават, публикуват, споделят различно съдържание (разговор, текст,
изображения, видео и аудио) и да си взаимодействат други потребители (например
блогове, форуми, сайтове за видео, за подкасти и др.)
Социални мрежи
Уеббазирани услуги, които позволяват на хората да изградят свой публичен или частен
профил в рамките на ограничена система и дават възможност да се създаде, интегрира
или фасилитира интеракция в общността (например по интереси или кауза) чрез
генерирано от потребителите съдържание (например, Facebook, Linkedin, Twitter,
YouTube).
За кого се отнася политиката:
Тази политика се отнася за:
- служители на ИСДП, които генерират онлайн съдържание, създават, управляват
или администрират профили на организацията в социални медии и мрежи;
- служители на услугите, които генерират съдържание за Интернет или създават,
управляват или администрират профили на социална услуга, управлявана от
Института, в социални медии и мрежи;
- всички служители на ИСДП, които поддържат лични профили в социалните
мрежи;
- външни експерти, доброволци, стажанти към организацията, които в работата си
се докосват до деца и техните семейства и поддържат лични профили в
социалните мрежи.
Обхват на политиката:

Признаваме ролята, значението и ползите на комуникацията чрез социалните медии и
мрежи, като мощни инструменти за постигане на по-широка публичност и формиране
на обществени нагласи. Затова изискваме тези, които участват в този процес от наше
име да 1) разбират технологията, която използват и 2) да се придържат към принципите
ни на комуникация и описаните в този документ насоки за извършването й.
Неспазването на тези принципи може да се разглежда като нарушение на вътрешната
политика за закрила на детето.
Кой е отговорен за приложението на политиката:
На ниво прилагане (силно препоръчително е администраторите на профили да са
двама):
- специалист Комуникации и връзки с обществеността
- служители, които генерират съдържанието (в случаите, когато са различни от
администраторите на профилите)
- администраторите на профилите, които са с права за публикуване
Модериране на профилите
Публикуваното съдържание (текст, изображения, видео) в официалните за
организацията социални медии и мрежи подлежи на мониторинг от страна на
служителя, който поддържа профила. Потребителски генерирани съобщения биват
отхвърлени или премахнати, когато съдържанието на публикацията:
- е в разрез мисията и ценностите на организацията
- нарушава принципите на политиката ни за закрила на детето и
комуникационната ни политика по отношение на визуални изображения на
децата и семействата
- съдържа лична или друга чувствителна информация
- съдържа обидни думи, тормоз или елементи на дискриминация
- рекламира или насърчава търговски продукти или услуги
- обслужва политически цели
Мониторингът се извършва от:
- специалист Комуникации и връзки с обществеността (за профилите на услугите)
- ръководители на социалните услуги (за техните профили)
- мениджмънт на ИСДП (за профили на организацията)
- администратори на профили, които определят нивото на достъп сред
администраторите /когато е приложимо в социалната мрежа/.
- хоризонтален мониторинг – всеки един от служителите, който забележи
публикация в разрез с принципите и насоките за комуникация може да подаде
сигнал по реда за докладване на опасения в Политиката за вътрешна закрила на
детето.
Използване на социални мрежи:
Официалните профили на Института се откриват и настройват от оторизирани за това
лица (IT специалист или специалист Комуникации и връзки с обществеността),
генерирането и поддържането на съдържание /текст, снимки, видеа/ се извършва от
конкретни служители с определени нива на достъп, съобразно професионалните им
отговорности. Профилите на социалните услуги, които Институтът управлява, се
откриват и поддържат от служители, определени от Директора на услугата или от
самия Директор.

Всички служители, които имат достъп до профилите са запознати, разбрали и спазват
принципите на Комуникационната политика по отношение на информация и
изображения на деца и семейства, както и насоките за ползване на социални медии и
мрежи.

Организационни изисквания:
В случаите на съвместни онлайн активности (напр. кампании), както и в случаите, в
които лица или организации, които желаят онлайн да използват наши ресурси
(информация за деца и семейства или визуални изображения с тях) и не разполагат с
комуникационна политика и/или стандарти за закрила на децата, те трябва да подпишат
споразумение, че ще използват материалите по подходящ начин, съгласно принципите
на Комуникационната политика на Института. Неспазването на това споразумение ще
доведе до прекъсване на позволението да се използват материалите.
Лицата или организациите са длъжни при публикациите онлайн да посочват източника
на информация, когато той не е ясно видим, както и ролята на Институт по социални
дейности и практики в конкретната ситуация/публикация.
Служебно използване на социалните мрежи:
Организацията ни ползва, но не се ограничава до следните официални профили:
Фейсбуk - https://www.facebook.com/sapibg/?ref=aymt_homepage_pane
Youtube - https://www.youtube.com/user/sapibg
Google + - https://plus.google.com/103162102010972096306/posts

Профили във Facebook, разкрити от социалните услуги, които Институтът управлява:
КСУДС – Шумен
https://www.facebook.com/groups/100652950310195/
https://www.facebook.com/%D0%9A%D0%A1%D0%A3%D0%94%D0%A1%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD-621365431374836/?fref=ts
КСУДС – Видин
https://www.facebook.com/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D
0%BA%D1%81-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B0-%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BD-465156833516668/?fref=ts
КСУДС – Стара Загора
https://www.facebook.com/ksustarazagora/?fref=ts
Служители, които имат отношение към посочените тук официални профили (откриват,
администрират, генерират съдържание, др.), трябва да бъдат предварително запознати с
Политиката за ползване на социални медии и мрежи и оторизирани за тази им дейност.
Служителите нямат право да създават и поддържат профили от името на Института по
самоинициатива.

Лично използване на социалните мрежи:
Допускаме личното използване на социални мрежи, в което има препратки към нашата
работа когато:
- утвърждава мисията и ценностите на организацията и
- спазва принципите на вътрешната политиката за закрила на детето и
- принципите на Комуникационната ни политика или
- е в изпълнение на стратегия за комуникация, одобрена от организацията.
Социалните медии размиват границите между публичния и личния живот и образът,
който се изгражда онлайн може да повлияе върху професионалния живот. Настояваме
нашите служители да не публикуват онлайн информация, включително лични възгледи,
снимки или видеа, които биха нарушили доверието в тях като към професионалисти от
страна на клиенти, колеги и партньори и противоречат на ценностите, които
Институтът споделя. Публикуване на информация под друго потребителско име или
без разкриване на професионалната идентичност не гарантира конфиденциалност. Дори
и в тези случаи служителите ни трябва да следват заложените тук принципи за
използване на социалните медии и мрежи.
Важно е да се помни, че всичко, което се публикува в социалните медии незабавно
става публично, лесно достъпно и може да бъде копирано и разпространявано без
знанието на автора на публикацията. То ще съществува онлайн постоянно, дори и да
бъде изтрито след това.
Необходимо е редовно да се преглеждат настройките за поверителност, за всеки един
от социални медийни профили или акаунти. Въпреки това , не трябва да се забравя, че
дори най-строгите настройки за поверителност не гарантират защита на информацията.
Препоръчваме на служителите да обмислят внимателно преди да приемат молба за
приятелство от страна на деца или семейства, с които са в професионални отношения и
при вземането на решение да спазват професионална етика и подходящи граници в
отношенията.
Основни принципи:
При създаване или споделяне на информация се пази най-добрият интерес на
потребителите на услугата.
Спазват се професионалните норми за поверителност.
Запазва се висок стандарт лично поведение, морал и етика.
Комуникацията е честна и открита, с увереност, че действията не намаляват или
нараняват доверието на обществеността в нас или нашата професия.
Уважават се правилата на социалната мрежа.
Правила за лично ползване на социалните мрежи1 за служители и доброволци,
стажанти и външни експерти:
 Винаги пишете в първо лице.
 Никога не качвайте и слагайте унижаващи, неприлични, обидни или
навреждащи материали; изображения, за които няма съгласие за публикуване от
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страна на субектите, както и изображения, които противоречат на принципите и
политиките на ИСДП.
Информирате навременно съответното лице в организацията, ако видите, че
някой от екипа качва в социалните мрежи такова съдържание.
Не споделяйте чувствителна информация- имена и местоположение на деца
например.
Винаги се съобразявайте с правилата на сайта/мрежата.
Вие сте лично отговорни за съдържанието, което споделяте, така че винаги
мислете какво качвате и споделяте.
Избягвайте да качвайте лична информация и помнете, че личната информация
/например местоположение/ може да бъде интегрирана във фотографии или
друго съдържание и по този начин да личната неприкосновеност да бъде
нарушена.
Активността на организацията в социалните мрежи ще бъде наблюдавана и ако
някой служител наруши правилата, ще бъде обект на дисциплинарни процедури,
както е отбелязано в политиката.
Неспазването на тези правила може да има сериозни усложнения и да наруши
законите, особено когато се касае за случаи на изображения на злоупотреба с
деца, унижаващи изображения и тормоз.

Деца и млади хора, които използват услугите на организацията:
В съвремието ни социалните мрежи са широко навлезли в ежедневието на децата.
Възможно е те да проявят инициатива и да споделят или да подкрепят организацията
ни в комуникацията на инициативи, ателиета, събития, кампании и др. публични
форми. В тези случаи отговорност на служителите, които са в контакт с децата е:
- да се уверят, че родителя/-те, настойникът или организацията, която отговаря за
детето, са информирани и са съгласни с действията на детето;
- да информират и да се уверят, че детето разбира и приема принципите на
Комуникационната ни политика по отношение на визуалните изображения на
деца и семейства;
- да се уверят, че детето разбира правилата за безопасно ползване на Интернет от
деца2 и ги спазва;
- че разбира и спазва правилата и код на поведение на социалната мрежа, която
използва.

Наблюдение и преразглеждане на политиката:
Създавайки този документ като част от Комуникационната политика на организацията
ни, приемаме, че заложените тук принципи, процедури и препоръки са устойчиви. Това
не сваля ангажимента ни периодично да преразглеждаме политиката (най-малко
веднъж на три години), както и в случаите на:
- промяна в Комуникационната политика на организацията
- обновяване или промяна на Комуникационната стратегия на организацията
- промяна в структурата на организацията или в организацията на работата по
места (социални услуги и комплекси, които Институтът управлява)
- наличие на сигнал/-и или практика/-и, които не са положителни
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Преразглеждането на политиката е в отговорностите на служителя Комуникации и
връзки с обществеността, след съгласуване с мениджмънта на организацията.

Информация за служители на социалните услуги:
Насоки за събиране на комуникационни материали3
Дискутирайте с децата и общността употребата на комуникационни материали в
началото на всяка програма или проект, а не чакайте да се появи нужда от материали.
Придобийте общо съгласие за събиране на комуникационни материали в началото на
програмата или проекта и коментирайте с децата и представителите на общността типа
изображения и общите послания, които биха били подходящи за случая.
Личната информация и изображенията с цел публикуване трябва да бъдат придобити
по приетия от ИСДП начин – чрез декларация за съгласие както в случаите на
заснемане на деца, така и на възрастни.
Децата трябва да бъдат подготвени за специфичните интервюта преди да бъдат
интервюирани от специалистите, с които са работили.
Изображенията на деца винаги трябва да спазват принципите на благоприличие и
уважение.
Изображения трябва да се фокусират по-скоро върху групови, отколкото върху
индивидуални дейности.
Външни лица /фотографи, оператори, представители на медии/ не се допускат до
децата без супервизия.
Разрешението за заснемане трябва да се иска преди заснемането, като ясно и точно се
обясни къде и как ще бъдат използвани материалите. Децата, за които няма такова
разрешение не участват в групови или индивидуални снимки.
Всички оплаквания и опасения за неподходящи или обезпокоителни изображения
трябва да се докладват, записват и архивират, както се прави с всяко друго опасение за
безопасността на дете.

Насоки за публикуване на информация
Използвайте единствено първите имена на децата. Бъдете внимателни и не разкривайте
подробности за местоживеенето, училището, хобитата на децата и т.н. Искайте
разрешението на децата да използвате техните изображения. Вземете съгласието на
техните родители/настойници и се уверете, че всички разбират как и къде ще бъдат
използвани изображенията.
Там където рискът от навреждане и стигма е висок, предприемете смекчаващи стъпки,
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например като прикривате лицата, използвате псевдоними и неясни географски
локации или чрез неразкриване на лична информация.
Желателно е изображенията да представят различни деца - на различна възраст,
различен пол, различни способности и етнически групи.
В Интернет изображенията на децата не биват да бъдат тагнати с тяхното
местоположение.
Лица или организации, които желаят да използват ресурси като лична информация за
децата, участващи във фото и видео материали, трябва да подпишат споразумение, че
ще използват материалите по подходящ начин. Неспазването на тези условия може да
доведе до прекъсване на позволението да се използват материали.
Изображения, материали и лична информация, отнасяща се до децата трябва да се
съхранява на обезопасено от неоторизирани лица място. Достъпът до това помещение
става само с разрешение от отговорното лице по закрила на детето.

