Izjava
zavezanosti Kodeksu oblikovanja podob in sporočil
S podpisom Kodeksa se obvezujemo, da bomo najboljše komunikacijske prakse
upoštevali na vseh področjih naše organizacije ter da bomo preko ustreznih
mehanizmov zagotovili upoštevanje načel Kodeksa v vseh naših aktivnostih.
S podpisom Kodeksa prevzemamo sledeče odgovornosti v komunikaciji z javnostjo:
1.

s Kodeksom bomo seznanili tako javnost kot naše partnerje. Predstavnikom javnosti bomo zagotovili
pravico do pripomb in možnost, da izzovejo naš način upoštevanja in izvrševanja Kodeksa;

2.

o zavezanosti najboljšim komunikacijskim praksam pri posredovanju podob in sporočil bomo poročali
v vseh naših javnih izjavah – v letnih poročilih, na naši spletni strani, v političnih dokumentih, letakih,
komunikacijskih gradivih itn. To bomo storili v vseh omenjenih dokumentih s pripisom sledeče izjave:
»’Ime organizacije’ je podpisnik Kodeksa oblikovanja podob in sporočil na področju razvojnega
sodelovanja in izobraževanja (www.imeorganizacij/Kodeks). Svoj komentar lahko pošljete na kodeks@
imeorganizacije.org.«;

3.

v skladu z vodilnimi načeli Kodeksa bomo vsako leto pregledali in ocenili komunikacijo naše organizacije z javnostjo;

4.

upoštevanje Kodeksa bomo vključili v osnovna načela naše organizacije. Zagotovili bomo, da najvišje
vodstvo prevzame odgovornost za njegovo izvajanje;

5.

prizadevali si bomo, da vsi pomembni dobavitelji, pogodbeniki in mediji v sodelovanju z našo organizacijo upoštevajo načela Kodeksa;

6.

zavezujemo se, da bomo osebje v naši organizaciji izučili o uporabi podob in sporočil;

7.

strinjamo se, da se letno srečamo z ostalimi člani platforme in si delimo izkušnje o uporabi in
izvrševanju Kodeksa.
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*Priročnik za razumevanje in uporabo Kodeksa uvajanja podob in sporočil je pripravila organizacija Dochas in se nahaja na strani:
http://www.dochas.ie/Shared/Files/5/Guide_to_Code.pdf
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