2012/ 2013 г

БДВО

През 2012 г.

 Представяне на БДВО, КЕ и Етичния кодекс в БСУ;
 Позиции по казуси (общи с БДВО):
 Уволнение на гл.екперт „Връзки с обществеността“ на „Пирогов“
(Стоян Узунов);
 PR специалисти от „Кей Ем Ком“ с МЗХ (Кристина Спасова, Лора
Димитрова); извън това КЕ излезе с питане към МЗХ по повод
процедури и критерии, по които се възлагат ОП;
 Писмо в защита на имиджа на PR професията в България по повод
множество негативни публикации в медиите;

БДВО

През 2012 г.

 Концепция за изработка на официална електронна страница на КЕ –

търсим алтернативи за финансиране – разработена структура;

Лого
За нас –
Мисия, визия, ценности,
цели, история
Състав – от създаването
досега, по периоди
Правила за работа
Казуси и решения
Програма 2012
Контакти
Етични практики
Неетични практики
Списък със специалисти,
подписали ЕК
Що е то етика според
специалистите
Нормативна база
КЕ в медиите
Библиография
Полезни връзки
Партньори

Слоган
Етичен кодекс на PR
специалистите в
България
Всички членове със
СВ, снимка, функция в
КЕ и директен контакт

Декларация за етично и
професионално
поведение към ЕК

Търсачка
Други етични кодекси в
публичните комуникации
за България и по света

Сродни организации
и в България и по
света

БДВО

През 2012 г.

 Проследяване на изпълнението на препоръките на КЕ от 2011 г.
направени във връзка с провеждането на „PR Приз“;
 Участие и партньорство в организацията на PR Приз и PR
Фестивал 2012;
 Организация на среща на финансовите PR експерти и
журналисти в рамките на PR Фестивал 2012;
 Участие на КЕ в новата инициатива на ЕП – „Награда за
положителен образ на жените в рекламата и в маркетинга“;
 Участие на КЕ в обучение на PR експертите в общините по
повод ЗОП – МС;
 Участие на КЕ в разработването на обучение за спонсорство
„Как да намерим спонсор и как да откажем спонсорство“;

БДВО

През 2012 г.

 Концепция/ предложение за обучение по презентационни умения,
съвместно с УС на БДВО – ще бъде осъществено през 2013 г.;
 Подпомагане на УС на БДВО за кръгли маси, семинари и всички
други инициативи на дружеството и партньорства със сродни
браншови организации.

БДВО

През 2013 г.

 Реализация на проекта за официална електронна страница на КЕ;
 Решения по етични въпроси (при сезиране);
 Позиции по етични казуси, получили достатъчно разпространение в
публичното пространство (самосезиране);
 Популяризиране на етични действия на компании и организации –
примери за добри PR практики: публикации в медии, блогове,
социални мрежи и в сайта на БДВО, Разпространение на
информация за дейността на Комисията по етика посредством
всички адекватни комуникационни канали;

БДВО

През 2013 г.

 Осигуряване на публичност за порочни PR практики:
 Публично изразяване на позиция при информация за неетични
действия;
 Реакции и по обществено значими проблеми. Аспекти: анализ на
комуникационните действия на компаниите и институциите;
достатъчна информираност на заинтересованите граждани относно
възникналия казус;
 Инициатива за “припомняне” и онлайн „подписване“ на Етичния
кодекс от физически и юридически лица;
 Директен мейлинг към базата данни на БДВО и чрез специализирани
медии-партньори на дружеството;

