
Още информация  
sbs.com.au/aboutus/sbs-code-of-practice

ДОВЕРИЕ
Как доставяме достоверно и 
значимо съдържание 

 • Правим независими решения при избора на 
съдържанието.

 • Нашите новини и актуални теми са точни, балансирани 
и неутрални, и в интерес на обществото.

 • Предствяме широк кръг от мнения и гледни точки – 
нашите теми са новаторски и предизвикателни, а също 
спорни и  провокиращи.

ПРОЗРАЧНОСТ
Как ви помагаме да направите 
вашия избор 

 • Предлагаме информация за да изберете програмата 
подходяща за вас или вашите деца.

 • Осигуряваме ясно разграничаване на рекламите и 
имаме правила за часовете на някои видове реклами.

 • Материалите които може да причинят стрес ги 
адресираме към определена аудитория, проявяваме 
тактичност, слагаме предупреждения и  ги включваме 
само ако са от значение за темата.

УВАЖЕНИЕ
Как прилагаме и насърчаваме 
уважение  

 • Избягваме съдържание което насърчава 
предразсъдъци и дискриминация, включително 
неоснователно използване на стериотипи, взимаме 
предвид контекста.

 • Предлагаме съдържание на други езици, освен 
английски, и насърчаваме представяне на различни 
гледни точки.

 • Проявяваме чувствителност в представяне 
проблемите на местното население и спазваме 
културния протокол на аборигените и хората от 
островите Торес.

 • Уважаваме личното право и го балансираме с нашите 
репортерски задължения.

ОТГОВОРНОСТ
Как се отчитаме 

 • Даваме ви възможност да дадете обратна връзка 
за нашите програми и услуги, независимо дали тя е 
положителна или критична.

 • В Кодекса на Професионалната Етика имаме 
независим процес за оплакванията, те се разглеждат 
от Омбудсмана на SBS.

SBS е независима национална обществена телевизия, радио и 
дигитална медия с отговорности към Австралийското общество, 
посочени в нашия Устав. Ние сме финансирани от Австралийското 
правителство и с приходи от реклами.

В нашата медия представяме уникални Австралйски истории, местни и 
международни новини и актуални теми, спорт, драма и документални 
програми, готварски предавания, филми и регионални радио програми 
на над 60 езика. Ние сме домакини и на истории споделени от Първите 
Нации, а телевизионният канал на Местното Население (NITV) предлага 
програми през обектива на аборигените.

За да отговорим на очакванията на обществото ние следваме SBS Кодекс 
на Професионалната Етика, който определя правилата и стандартите на 
публикациите независимо дали ги получавате по телевизията, радиото, 
онлайн или социалните медии.

Кодекса на Професионалната Етика включва важни 
проблеми като…

SBS Кодекс на Професионалната Етика

http://sbs.com.au/aboutus/sbs-code-of-practice
https://www.sbs.com.au/aboutus/sbs-charter
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