ÚTMUTATÓ – AZ SOS GYERMEKFALVAK MAGYARORSZÁG
GONDOZÁSÁBAN ÉLŐ GYERMEKEK ÉS FIATALOK KÜLSŐ
KOMMUNIKÁCIÓBAN VALÓ MEGJELENTETÉSÉRŐL1

Az SOS Gyermekfalvaknál nagy hangsúlyt fektetünk az itt élő gyermekek és fiatalok
méltóságának valamint személyiségi jogainak tiszteletben tartására. Tesszük ezt, mert
tudjuk, a gyerekvédelmi/állami gondoskodás ténye megbélyegzi a gyermekeket. Kérünk
ezért, hogy amikor rólunk írsz, vagy eseményeinken készítesz fotót, videót, riportot, egyéb
kép- és hangfelvételt az alábbiakat tartsd tiszteletben:








tájékoztasd a gyermeket, fiatalt arról, milyen céllal készül az interjú, fénykép, videó,
riport;
tartózkodj minden olyan kérdéstől, viselkedéstől és megjegyzéstől, amely értékítéletet
tartalmaz és bántó, esetleg megalázó lehet a gyermek, fiatal számára;
tartózkodj a gyermek, fiatal minden olyan ábrázolásától, bemutatásától, amely
szánalmat kelthet másokban. Ne áldozatként, kiszolgáltatott vagy alárendelt
személyként mutasd be őket. Mindig tartsd tiszteletben méltóságukat!
soha ne hozz a nyilvánosságra olyan részleteket a gyermekről, fiatalról, amelyek
személyazonosságát beazonosíthatóvá teszik, tehát:
o ne használd a teljes nevét,
o ne mutasd be részletesen lakókörnyezetét,
o ne jelöld meg pontosan iskoláját vagy óvodáját;
különböző lehetőségek a gyermekek, fiatalok képi megjelenítéséhez:
o olyan képet készíts, amelyen a gyerek arca nem felismerhető (a gyerek nem
a kamerába néz, oldalról vagy hátulról látszik, vagy fényképezd a gyermek
környezetét)
o vagy készíts olyan csoportképet, amelyen SOS-es és nem SOS gyermekek
közösen szerepelnek
o vagy szorítkozz nagykorú fiatalokról készült fotók használatára, amennyiben
az adott fiatal a kép elkészítéséhez és megjelentetéséhez hozzájárult.
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Készült a Terre des Hommes International Federation „Child Safeguarding Guidance for Journalists” nevű kiadványa alapján:
http://www.terredeshommes.org/wp-content/uploads/2014/06/KCSjournalismguidance_low.pdf
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jó példák:

Utolsó két kép forrása: http://oroscafe.hu/2014/11/04/sos-gyerekek-latogatoban-oroshazan/cikk/melich





Igény esetén a cikkek illusztrációjához esetenként mi is tudunk képet biztosítani. Ebben
az esetben kérlek jelezd azt, hogy a képek a gyerekek személyiségi jogainak védelme
érdekében nem a történetben szereplő gyereket ábrázolják.
mind az újságcikk, mind bármely kép- és hangfelvétel elkészítése és nyilvánosságra
hozatala előtt egyeztess az SOS-nél lévő kontaktoddal, és kérj engedélyt, hiszen ezen
megjelenésekhez minden esetben szükséges a gyermek, fiatal törvényes
képviselőjének (gyám) hozzájárulása.

Kérdés esetén keresd:
Romet-Balla Ágnes
adománygyűjtési és kommunikációs igazgató
Tel: + 36 1 301 31 67
Mobil: + 36 30 862 13 18
Email: agnes.romet-balla@sos.hu
Együttműködésedet köszönjük!
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