Комуникационна политика1
на Институт по социални дейности и практики
Общ принцип
При използването на визуални изображения (снимки и видео материали) показваме
уважение към достойнството на децата, семействата и общностите и зачитаме техните
права.
Контекст
Институт по социални дейности и практики подкрепя Конвенцията за правата на детето
на ООН, която определя най-добрият интерес на детето като водещ и заявява, че всяко
дете има право на закрила от всички форми на експлоатация. Ние признаваме, че
изображенията са съществен елемент от представянето на нашата работа пред
широката общественост и други заинтересовани страни, затова показваме уважение
към всеки, с когото работим и няма да използваме изображения, които са унижаващи
или неуважителни.
Цел
Този документ установява принципи, които Институтът приема и прилага, за да
контролира използването на изображения на деца и техните семейства. Насоките подолу ще бъдат необходими на:
 Служителите на социалните услуги, работещи с деца и семейства.
 Външни експерти/консултанти, които влизат в контакт с деца и семейства.
 Стажанти или доброволци, които влизат в контакт с деца и семейства и/или
участват в публични инициативи на организацията.
 Служители/външни експерти/консултанти, ангажирани и отговорни за
публичността и/или комуникацията към други заинтересовани страни
 Медии
Политика
Когато използваме изображения и видео материали, ние се ръководим от следните
принципи:
1. Уважаваме достойнството на субекта.
Ние никога няма да правим снимки на хора, които не искат да бъдат заснемани.
При заснемане на визуални изображения с участието на деца и възрастни ние винаги
ще искаме разрешение, освен при изключителни обстоятелства, въз основа на найдобрия интерес на детето, когато вземането на разрешение не е възможно или
желателно.
При заснемането на деца, информираното съгласие ще се получава от родител/-и или
настойник, или организация, отговорна за детето, като предварително ясно и точно ще
обясним на даващия/-те съгласието предназначението на материала (например: за
илюстриране на нашата работа, повишаване на осведомеността, публичност, др.).
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Настоящият документ се базира на модел за комуникационна политика, адаптиран от EveryChild, както и на
комуникационни практики при спазване на принципите за закрила на децата на фондация Child Hope, UK.

Външни за организацията лица (фотографи, оператори, представители на медии) ще
бъдат предварително запознати с принципите ни и с възможностите за заснемане, както
и със задължението им да дават на субектите възможност в процеса на заснемане да
откажат съгласие, ако преценят, че не желаят да участват. В този процес винаги
външните лица ще се придружават от служител на организацията.
Специално внимание ще се обръща на фотографски и видео изображения на деца с
увреждания или намиращи под закрила или деца и възрастни в ситуации на конфликт,
за да може внимателно да се представи контекстът и да не се подронва достойнството
на субектите.

2. Не експлоатираме субекта.
Ние няма да манипулираме субекта по какъвто и да е начин, който променя реалността
на ситуацията. (например няма да го караме да изразява неестествени емоции пред
камерата). Когато е необходимо да използваме казуси, описвайки нашата работа, за да
защитим поверителността, имената на децата и семействата ще бъдат променени.
Никога няма да публикуваме пълните им имена, както и друга лична информация,
която би могла да ги направи разпознаваеми и да ги изложи на риск.

3. Целта ни е да представяме балансирана визия за реалността в нашата работа.
Всяко дете ще бъде обективно представено с думи или изображения. Ще се въздържаме
от обобщения, които не отразяват точно естеството на ситуацията. Няма да използваме
стереотипи, които могат да повлияят върху изграждането на негативни обществени
нагласи спрямо детето или неговата социална група (напр. социални работници
помагат на деца от ромски произход в подготовката им за училище, докато те
неглижират заниманието). Целта ни е да покажем „ресурсите на децата, начинът, по
който те преодоляват трудностите”, без да ги фаворизираме или да предизвикваме
емпатия или съчувствие, изобразявайки ги в моменти на страдание или бедност.
4. Ще използваме изображенията правдиво.
Описаните случаи и истории няма да се фабрикуват, но могат да се адаптират или
редактират, за да се запази поверителността и достойнството на субекта. Няма да
използваме изображението на едно нещо, описвайки го като нещо друго. Където е
възможно ще използваме баланс от изображения (например позитивни и негативни или
илюстриращи „преди” и „след”), за да отразим ситуацията. Ако използваме едно
изображение на общо основание (например да илюстрираме проект, който е подобен
на този, който описваме), ще добавим това в уточняващ текст.
Няма да използваме изображения, които могат умишлено да интерпретират грешно
истинската ситуация.
Нашата цел е да бъдем възможно най-осведомени и уверени в осведомеността си, че
субектът ще одобри изображението като правдиво и отговарящо на реалната ситуация.
5. Ще поддържаме стандарти на добър вкус и благоприличие, които отговарят на
нашите ценности.
Няма да използваме изображения с пози, които биха могли да се тълкуват като
еротични, порнографски или нецензурни. Няма да използваме изображения в разрез с

етичните норми - показващи крайно страдание, жестокост или други изображения,
които могат да повлияят негативно върху психиката на подрастващи или на други
заинтересовани страни.
8. Ще поддържаме високи технически стандарти
Нашата цел е да използваме качествени визуални изображения. Допускаме цифрова
обработка на изображенията, за постигане на по-добра творческа визия, но без това да
манипулира или изкривява достоверността на изобразената ситуация. Няма да
изкривяваме по подвеждащ начин правдивостта на ситуацията и при редакцията на
видеоматериали.
9. Ще поддържаме подходящ архив от изображения и видео материали.
Изображенията ще отразяват настояща ситуация и ще отговарят на изискванията да
бъдат подходящи. Всички изображения ще бъдат надлежно съхранявани и
документирани. Старите изображения ще бъдат архивирани. Достъпът до тях ще бъде
ограничен до тези, които в процеса на своята работа, се нуждаят от тях.
10. Физически /консултанти, журналисти, др./ или юридически лица /медии,
организации/, когато ползват визуални ресурси, предоставени от страна на ИСДП ще
бъдат помолени да подпишат споразумение с организацията, с което приемат
принципите на нашата комуникационна политика по отношение на децата, семействата
и общностите (Анекс 1)

Анекс 1

Сдружение „Институт по социални дейности и практики” – ИСДП предоставя
изброените тук ресурси при условие че Вие и организацията/медията, която
представлявате, ги използвате единствено за описаните по-долу цели. В съответствие с
приетата от Института Комуникационна политика, си запазваме правото да прекратим
това споразумение, ако смятаме, че при използването на ресурсите се нарушава тази
политика или правата на детето/-та, субекти в предоставените материали.

Описание

Договорено ползване на ресурса

Приемам описаните по-горе материали от сдружение „Институт по социални дейности
и практики”.
Запознат съм и съм съгласен да се придържам към Политиката за закрила на детето на
ИСДП, както е посочено по-горе.

Трите имена и подпис:
…………………………………………………………………………………………………
……………………
Организация/Медия:…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………

Дата: ………………………………………………

Анекс 2

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ
във връзка с чл. 32 от Конституцията на България, ЗАПСП, ЗЗЛД

Долуподписаният/ата .................................................................................................................
/име, презиме, фамилия на декларатора/

с адрес:
.......................................................................................................................................................
Телефон (мобилен телефон):
......................................................................................................................
E-mail адрес (ако е приложимо):
.................................................................................................................................................

Декларирам, че съм информиран/а и давам съгласието си, за следното:
1. Да бъде заснет/-а като участник в ………………, с цел…………………………….
2. Предоставям пълното право на ползване и публикуване на визуалните изображения
(видеокадри/снимки), на които присъствам, изцяло или частично, на сдружение
„Институт по социални дейности и практики” за нетърговска цел.
3.

Визуалните изображения (снимки или видео продукция, както и снимки, производни от
тази продукция) да бъдат публикувани на сайта на сдружение „Институт по социални
дейности и практики”, публикувани и разпространявани в Интернет и социалните
мрежи, както и разпространявани в рамките на обучителни, семинарни, форум- и други
инициативи.

Декларирам,
че
съм
запознат
с
концепцията
и
целите
на……………………………………………………………………………………………..,
доброволно съм предоставил информация от личен характер и в допълнение на
предходното давам съгласието си материалите с мое участие да се ползват за
популяризирането им.

Място и дата:………………………

Декларатор: ..........................................................
/име, фамилия, подпис/

Анекс 3

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА РОДИТЕЛСКО СЪГЛАСИЕ
във връзка с чл. 8, ал. 10 и чл. 11а от Закона за закрила на детето

Долуподписаният/ата .................................................................................................................
/име, презиме, фамилия на декларатора/
Долуподписаният/ата .................................................................................................................
/име, презиме, фамилия на декларатора/

родител/настойник на ............ ...................................................................................................
/име, презиме, фамилия на детето/
с адрес:
.......................................................................................................................................................
Телефон (мобилен телефон):
......................................................................................................................
E-mail адрес (ако е приложимо):
.................................................................................................................................................

Декларирам, че съм информиран/а и давам съгласието си, за следното:
4. Синът ми/дъщеря ми ………………………………да бъде заснет/-а като участник в
дейности (ателиета, групови сесии, консултации, др.), организирани от екипа на
………………………………………., гр. ………………………...
5. Визуалните изображения (снимки, видео продукция, с участието на детето ми, както и
снимки, производни от тази продукция или снимки от изпълнението на дейностите) да
бъдат публикувани на сайта на сдружение „Институт по социални дейности и
практики”, както и публикувани и разпространявани в Интернет и социалните мрежи.

Декларирам, че съм запознат с концепцията, целите и дейностите на
……………………………………………………………. и в допълнение на предходното
давам съгласието си заснетата видео/фото продукция да се ползва за популяризирането
им.

Място и дата:………………………

Декларатор: ..........................................................
/име, фамилия, подпис/
Декларатор: ..........................................................
/име, фамилия, подпис/

