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ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ 

 

 

I. Протокол при използване на социални мрежи  

 Работата със социални мрежи от страна на екипа на Фондацията в контекста на 

осъществяването на професионалната им дейност изисква от служителите винаги да 

вземат предвид факта, че заемат позиция на доверие. Служителите на Фондацията не 

трябва да забравят, че работят с деца, които са в уязвимо положение и в постоянен риск от 

насилие.  

Така в работата си служителите се водят от следните принципи: 

� Винаги демонстрирайте положителна нагласа. 

� Бъдете последователни – онлайн публикациите трябва да съответстват на 

протокола. 

� Преди публикувате даден материал обмислете добре как съдържанието му ще се 

отрази на колегите и Фондацията. 

� Бъдете дискретни в личната си комуникация и никога не изразявайте мнение от 

името на Фондацията. Винаги изяснявайте, че това е личната Ви гледна точка. 

� Познавайте правилата, задълженията и санкциите при използване на социални 

мрежи. 

� Не обсъждайте конкретни факти и случаи от практиката си с деца и млади хора. 

� Винаги бъдете любезни и учтиви. Показвайте уважение спрямо колегите и не 

правете пренебрежителни коментари. 

 

II. Ръководство за работа в онлайн платформа 

При работа по/ в онлайн платформа (софтуерен дизайн, подготовка на материали, качване 

на материали, поддръжка на платформата и т.н.): 

� Предоставяйте точна и ясна информация, пригодена към гледната точка на деца и 

млади хора. Избягвайте публикуването на подвеждащо съдържание. 

� При онлайн комуникация с деца и млади хора винаги ги изслушвайте внимателно. 

Не се отнасяйте снизходително спрямо тях. 
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� Винаги спазвайте точно законовата рамка по отношение на защитата на личните 

данни и съблюдавайте зачитането на авторските и сродните им права. 

� Изисквайте разрешение от ръководството на Фондацията преди публикуване на 

информация за проект или инициатива на Фондацията. 

� Не споделяте лична информация – нито по отношение на Вас, нито по отношение 

на другите потребители на платформата. 

� Отнесете до вниманието на Председателя на Фондацията всяко съмнение и/или 

сигнал на неподходящо съдържание и/или коментари.  


