Ролята на медиите е изключително важна за формиране на послания към обществото. Това
е една голяма привилегия, която трябва да използваме, за да градим устойчивото развитие на
нашето общество и позитивната нагласа към случващото се около нас.
В качеството си на представители на социално отговорните медии, всеки един от нас би
следвало да съблюдава влиянието, което оказва върху заобикалящата го среда, и да работи за
нейното благоденствие. С подписването на този етичен кодекс, ние декларираме, че поемаме
отговорността за своите действия и за спазването на следните етични принципи:

Етичен кодекс на социално отговорните медии

·

Като социално отговорна медия аз декларирам, чe :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Информацията, която разпространявам ще бъде в полза на обществото.
Няма да подвеждам обществото с невярна или неточна информация.
Ще спазвам правото на всеки да изказва своето мнение и няма да налагам цензура.
Няма да се стремя да манипулирам обществото, като представям едностранчиви
мнения и позиции.
Ще се стремя да проверявам предварително информацията, преди да я публикувам и
долкото е възможно ще предоставям нейния източник.
Ще уважавам авторското право.
Ще спазвам установения ред и закони при събирането на информацията.
Ще спазвам правото за неприкосновеност на личния живот.
Ще давам своя принос към обществото в защитата на основните човешки права както
и в борбата с дискриминацията, насилието, престъпността, корупцията.
С дейността си ще подкрепям и ще работя за изграждането на среда,
благоприятстваща устойчивото развитие на социално отговорния модел.
Ще разпространявам информация, популяризираща добри социални практики и
политики.
Ще спазвам добрия тон и възприетите от обществото етични принципи.

Като социално отговорна компания декларирам, че:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ще спазвам етичните принципи в конкурентната среда с други медии.
Ще осигурявам на служителите си защита и сигурност при изпълняване на
служебните им задължения.
Ще подкрепям своите и чужди служители в медии, които са несправедливо
критикувани и обвинявани.
Ще се погрижа да осигуря на служителите си безопасни условия на труд.
Ще се стремя да осигуряваме обучения и професионално развитие на служителите си.
Ще се грижа за подобряване на социалната активност на служителите си, както и за
благоденствието им като част от обществото.
Ще работя в полза на обществото и в опазване на околната среда и няма да им вредя
с дейността си.
Ще бъда пример за изграждане на последователна политика на социално отговорна
компания, като използвам иновативни методи и практики.

