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ДОВІРА
Як ми створюємо надійний та 
актуальний контент

 • Ми приймаємо незалежні рішення щодо наших 
матеріалів.

 • Ми точно, збалансовано та неупереджено 
висвітлюємо новини та поточні події, у 
відповідності до зацікавлень суспільства.

 • Ми охоплюємо широкий спектр поглядів та 
перспектив – наш контент є іноваційний та 
складний, а також суперечливий і провокаційний.

ПРОЗОРІСТЬ
Як ми допомагаємо з вибором 
контенту 

 • Ми надаємо інформацію і ви можете обирати 
контент, який відповідає вам, а також дітям і 
молоді, за якими ви доглядаєте.

 • Ми дбаємо щоб реклама чітко відокремлювалася 
від нашого контенту і маємо норми розміщення 
різних видів реклами.

 • Ми визначаємо аудиторію для матеріалів, які 
можуть становити ризик для психіки, розміщуємо 
попередження і публікуємо їх лише у редакційно 
доречних випадках.

ПОВАГА
Як ми практикуємо та 
пропагуємо повагу

 • Ми уникаємо матеріалів, які пропагують 
упередження та дискримінацію включаючи 
невиправдане використання стереотипів, у 
відповідності до контексту.

 • Ми публікуємо контент різними мовами, та 
заохочуємо до висловлення широкого кола 
поглядів.

 • Ми приділяємо особливу увагу висвітленню тем 
корінного населення та поважаємо культурні 
норми Аборигенів та мешканців островів 
Торосової протоки.

 • Ми поважаємо приватність людей дотримуючись 
при цьому обов’язку інформувати.

ЗВІТНІСТЬ
Як ми звітуємо 

 • Ви маєте змогу залишити відгук про наші 
матеріали та послуги. Як позитивні так і критичні.

 • Кодекс практик визначає незалежний процес 
подачі скарг, які розглядає омбудсмен SBS.

SBS є незалежним національним громадським телевізійним, радіо 
та електронним медіаресурсом. Згідно статуту, ми є підзвітні 
австралійській громаді. Ми отримуємо фінансове забезпечення від 
уряду Австралії та комерційних прибутків від розміщення реклами. 

На наших ресурсах ми публікуємо оригінальні матеріали з життя 
Австралії, місцеві та міжнародні новини, висвітлюємо поточні події, 
новини спорту, іноземні художні і документальні стрічки, кулінарні 
програми, фільми, та місцеві радіопрограми на більш ніж 60ти мовах. 
На телеканалі корінних народів National Indigenous Television (NITV) 
ми створюємо програми через призму аборигенського бачення.

Кодекс практики SBS створений з метою забезпечення відповідності 
наших публікацій потребам громади. Він визначає норми та 
стандарти для усіх матеріалів і публікацій SBS незалежно від того де 
їх розміщено – телебачення, радіо, інтернет чи соціальні мережі.

Кодекс практики регулює наступні важливі теми…

Про кодекс практики SBS

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