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ЕТИЧЕН КОДЕКС ЗА РАБОТА С ДЕЦА 

 

Настоящият документ е Етичният кодекс за работа с деца на Фондация „Право и 

Интернет” (Фондацията), чийто текст се прилага към всички дейности на Фондацията. 

Спазването на установените тук правила от всички служители на Фондацията се насърчава 

от Председателя на Фондацията – проф. д-р Георги Димитров, от членовете на 

Управителния съвет на Фондацията и от Изпълнителния директор на Фондацията – доц. д-

р Даниела Илиева-Колева. Етичният кодекс за работа с деца се прилага за всички 

служители на Фондацията по отношение на изпълнението на дейностите, осъществявани 

от Фондацията. 

На първо място, Председателят, членовете на Управителния съвет, Изпълнителният 

директор и екипа на Фондацията отчитат, че личността едно дете или на един млад човек е 

застрашена от насилие, както от страна на възрастните, така и от страна на връстници. 

Целта на настоящия Етичен кодекс е да гарантира, че действията на всеки един служител в 

контекста на осъществяването на дейността на Фондацията, са насочени към защита на 

правата на детето и подкрепят успешното развитие на всички деца и млади хора. 

Ако у родител, млад човек или дете е налице каквото и да е било безпокойство по 

отношение на поведението на служител на Фондацията, то е необходимо тази информация 

да бъде незабавно споделена с Председателя на Фондацията. 

Настоящият Етичен кодекс за работа с деца е съобразен изцяло с Конвенцията на ООН за 

правата на детето, както и с Хартата на основните права на Европейския съюз.  

Принципите, върху които настоящия Етичен кодекс за работа с деца се основава, са 

следните:  

• Благоденствието на децата и младите хора винаги ще бъде от първостепенно значение. 

• Правата, желанията и чувствата на децата, младите хора и техните семейства винаги 

ще бъдат уважавани и зачитани. 

• Лицата, заемащи отговорни позиции в екипа на Фондацията, винаги ще работят в 

съответствие с правата на децата и младите хора и ще следват установените в този 

Кодекс правила. 

• Лицата, заемащи отговорни позиции в екипа на Фондацията, гарантират, че се 

предоставят равни възможности и че към всички съществуващи различия между 

лицата, служителите на Фондацията се отнасят с дължимото уважение.  
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Основните моменти в настоящия Етичен кодекс за работа с деца на Фондацията са 

следните: 

• Утвърждаване на политика за внимателен подбор на служители и оценка на тяхна 

пригодност за работа с деца директно и индиректно онлайн. 

• Разработване и въвеждане на процедури за идентифициране и докладване на 

подозрения и случаи на тормоз в електронната среда. 

• Установяване от Фондацията на електронна среда, като зона свободна от 

дискриминация и негативни предубеждения. 

• Установяване от Фондацията на електронна среда, където децата могат да учат и 

развиват своите умения по отношение на защитата на правата си в случай на насилие. 

 

Въпреки че по-голямата част от дейностите на Фондацията, които предвиждат участието 

на деца, се осъществяват онлайн и контактът между служителите и децата ще бъде 

индиректен, екипът на Фондацията: 

• Установява и поддържа електронна среда, където децата се чувстват сигурни и 

окуражавани да споделят преживявания, търсят съвет и свободно споделят мнението 

си. 

• Насочват децата към съответните експерти, дори при наличие на най-малкото 

съмнение в нарушението на техните права. 

По отношение на зачитането на правилата, установени в настоящия Етичен кодекс за 

работа с деца, Председателят на Фондацията, Управителният съвет и Изпълнителният 

директор: 

• Гарантират, че служителите разбират своята отговорност да бъдат бдителни за 

признаци за насилие у децата и при наличие на такива да докладват на Председателя 

на Фондацията. 

• Гарантират, че екипът зачита настоящия Етичен кодекс за работа с деца и осъществява 

всички работни задачи в съответствие с установените в настоящия документ правила. 

• Гарантират, че съдържанието на сайта на Фондацията и управляваните от нея други 

интернет платформи, съответства на заложените в настоящия документ правила и 

изисквания. 

• Уведомяват компетентните органи в случай на сведения за насилие над деца. 

• Пазят електронните досиета, съдържащи данни за деца, в най-висока сигурност, с 

помощта на криптография.  

 

 

 


