Политика на фондация „За Нашите Деца” относно използването на изображения и
видео материали
Ноември 2013 г.

I.

Основни положения

Всеки има отговорността да защитава децата от всички форми на злоупотреба,
пренебрегване, експлоатация, насилие и дискриминация. При използването на визуални
средства ръководен принцип на фондация „За Нашите Деца” е да уважаваме достойнството
при изобразяването на деца, семейства и общности. Политиката за изображения на
фондацията е част от нашата политика за закрила на детето.
„За Нашите Деца” е организация, която подкрепя Конвенцията на Организацията на
обединените нации за правата на детето, която приема като първостепенно съображение
най-доброто осигуряване интересите на детето (Чл. 3), заявява, че всяко дете има право на
личен живот (Чл. 16) и защита от всички форми на експлоатация (Чл. 36). Настоящата
политика се съобразява с действащия в момента Закон за закрила на детето на Република
България (ЗЗДет).
Този документ излага принципите, които „За Нашите Деца” следва, за да регулира
използването на изображения на деца и техните семейства.
Ние осъзнаваме, че изображенията и снимките са съществен елемент в представянето на
нашата работа пред обществото, но за нас от първостепенна важност е интереса на
децата, с които работим. В тази връзка от март 2013 г. фондация „За Нашите Деца”
въвежда нова политика за използване на изображения и видео материали, която трябва да
бъде представена на всички медии и фотографи/оператори, отразяващи нашата дейност, а
те от своя страна да я следват.
V.1 При използването на визуални средства, ние спазваме следните принципи по отношение
на приемни и осиновени деца, деца от Семейна къща, деца в риск:
1. Не използваме снимки и видео материали, които показват лицата на децата от следните
групи:
- Приемни деца
- Осиновени деца
- Деца от Семейна къща
- Деца в риск, на които помагаме, за които нямаме разрешение (подписана декларация
за използване на изображенията) от законния настойник
- Деца от социални домове или други форми на грижа
2. За описаните по точка V1.1. групи деца ние сме приели следните принципи:
не популяризираме техни снимки, на които се виждат лицата им или могат да бъдат
разпознати (Приложение 2: Допустими снимки; видеа със закриване/замазване на лице или снимане в гръб)
V.2 При използването на визуални средства, ние спазваме следните принципи по отношение
на деца в риск, на които помагаме, биологични деца на приемни родители, младежи,
излезли от системата за грижа, приемни родители и осиновители, биологични
родители, родители от Семейна къща, служители на фондацията и техните деца,
деца и семейства, които участват в наши събития:
3. Винаги искаме разрешение, когато правим снимки или видео материал за отделни
случаи и ясно описваме в декларацията за разрешение и обясняваме за какви точни
цели ще се използват изображенията.
Изготвена: март 2013
Последна актуализация: ноември 2013 г.

1

4. Съгласие за взимане и използване на снимки ще бъде търсено от родителите и от тези с
родителска отговорност или директно от децата/младежите, когато те са на подходяща
възраст. („Когато детето е навършило 14 години, се взема и неговото съгласие за
разгласяване на сведения и данни.” (чл.11, ал.3), ЗЗДет)
5. Никога не правим снимки на хора, които заявяват, че не искат да бъдат фотографирани.
6. Не експлоатираме субекта
 Не манипулираме субекта по начин, който изкривява действителната ситуация
(например: не молим някого да плаче, защото е пред камерата).
 Ако е необходимо, в защита на конфиденциалността, имената на децата и
семействата ще бъдат променяни. Никога не се публикуват цялото име и адрес на
детето.
7. Стремим се да осигурим балансирано изобразяване на действителността
8. Избягваме стереотипите (например “социален работник се грижи за ромско дете”)
9. Показваме служителите на фондацията с цел да бъдем по-близо до хората и да покажем
основния ни „капитал” – нашия екип
10. Стремежът ни е субектът да отъждестви изображението и използването му като истинно,
в случай че го види.
V.3. Ние съзнаваме важността на изображенията и видео материалите за онагледяване на
нашата дейност. В тази връзка предприемаме следните действия, които да запазят найдобрия интерес на децата, на които помагаме, но и да помогнат на обществото да се
запознае със същността на нашата работа и подкрепа:
11. Използваме изображения на деца, на които помагаме, само когато имаме разрешение
(подписана декларация) от родител/ законен настойник
12. Използваме изображения от фото банки, като винаги цитираме от къде е взета снимката
или видео материала
13. Използваме изображенията правдиво
 Историята за даден случай или разказ не е измислена, въпреки че може да бъде
адаптирана или редактирана, за да се запази достойнството и конфиденциалността на
субекта.
 Не използваме изображение на едно нещо вместо друго (например: не използваме
снимка на един проект за илюстриране работата по друг).
 Където е възможно, използваме баланс от изображения (например: позитивни и
негативни), за да отразят действителната ситуация.
 Ако използваме изображение за нещо по-общо (например: илюстриране на проект,
подобен на този, който се описва) изясняваме това в заглавието.
 Не използваме изображение, което преднамерено грешно интерпретира действителната
ситуация.
 Ако използваме изображение, представящо ситуация-изключение, не го използваме по
начин, който представя случая като обобщение.
14. Използваме снимки на деца и родители, които са участници в наши събития, само с
тяхно разрешени и с цел да представим атмосферата на събитието
V.4 Поддържаме стандарти по отношение на стила и благоприличието, отговарящи на
нашите ценности и на ценностите на хората, които ни подкрепят
 Не използваме изображения, които са еротични, порнографски или неприлични.
 Не използваме изображения на мъртви или голи тела
 Не използваме безпричинно изображения на изключително страдание.
 Не обработваме изображенията по начин, който подвеждащо изкривява реалната
ситуация.
 При видео-монтаж не изкривяваме подвеждащо реалната ситуация.
V.5 При бедствия и нещастия ще се отнасяме положително към хората, на които помагаме
 При всеки публичен материал, касаещ бедствия, ще следваме политиката на
Принципите на Международния комитет на Червения кръст:
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“При нашите информационни, публични и рекламни дейности ние ще зачитаме
жертвите на бедствия като хора с достойнство, а не като безпомощни обекти.”
При тази дейност ще показваме обективни изображения на бедствия, при които са
подчертани способностите и стремежите на засегнатите, а не само тяхната уязвимост и
страхове.
Няма да губим уважение към засегнатите, а ще се отнасяме към тях като към равни
партньори в действие.
Ще си съдействаме с медиите с цел да засилим обществената отговорност, но няма да
допускаме външни или вътрешни стремежи към публичност да имат предимство.

V.6 Фондация „За Нашите Деца” не носи отговорност, ако снимки от сайта, фейсбук
страницата или снимки от прес съобщение бъдат използвани от медии и трети страни по
начин, който не съответства на истинността на фактите. Съответната медия следва да
поеме своята отговорност.
V.7 Фондация „За Нашите Деца“ трябва да инструктира медиите и други външни лица по
време на събития/срещи с деца под закрила, за невъзможността те да бъдат заснемани.
Трябва да се информират медиите и другите лица, които изявяват желание на заснемане на
децата, за отговорността, която носят като нарушители по Закона за закрила на детето,
(чл.45, ал.12) - „Който в нарушение на разпоредбите на чл. 11а разпространява сведения
и данни за личността на дете, се наказва с глоба от 1000 до 3000 лв., ако не подлежи на
по-тежко административно наказание по специален закон или деянието на съставлява
престъпление”.
 Фотографите, изпратени на място, трябва да бъдат внимателно инструктирани с цел
заснемането на подходящи снимки, като имат готовност да приемат възможността
субектите да се откажат от съгласието, което са дали предварително. Фотографите
трябва да бъдат придружавани от служител на екипа
 Фотографите ще бъдат приканвани да представят документ за съдимост, ако това е
възможно
15. При заснемане на деца, с които работи фондацията и за които има разрешение,
медиите/фотографите (Приложение 3) подписват декларация, с която се съгласяват да
използват видеото/изображението правдиво и само за конкретния случай.
V.8 Относно заснемането на видео материали и снимки с деца от социални домове или
други типове социални услуги, ние спазваме установената в ЗЗДет процедура, според която
- „В случаите, когато спрямо дете е предприета мярка за закрила, не могат да бъдат
разгласявани сведения и данни за детето без писмено становище на органа за закрила,
предприел мярката.” (чл. 11а, ал.2) и „Когато детето е навършило 14 години, се взема и
неговото съгласие за разгласяване на сведения и данни.” (чл.11, ал.3)
Приложение към политиката за използване на изображения и видео материали на
фондация „За Нашите Деца”:
1. Декларация за даване на съгласие за използване на видео материал и/или
изображение на дете
2. Допустими снимки; видеа със закриване/замазване на лице или снимане в гръб
3. Декларация, която се подписва от медии/фотографи при отразяване на децата и
семейства, с които работи фондация „За Нашите Деца”
4. Политика за закрила на детето на фондация „За Нашите Деца”
Политиката подлежи на регулярна актуализация.
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