
NAUDOJIMOSI SOCIALINIAIS TINKLAIS ATSAKOMYBĖ:  

ANGLAKALBĖS KONFERENCIJOS GAIRĖS 

 

Popiežius Pranciškus ragina mus „eiti į gatves, į visuomenės pakraščius“ su gailestingumo ir 

vilties žodžiais. Elektroninė komunikacija yra vienas iš būdų tai daryti. Kaip sakė popiežius 

Benediktas, „skaitmeninės komunikacijos pasaulis, turintis beveik beribes raiškos galimybes, juo 

labiau padeda mums suprasti šv. Pauliaus šūkį „Vargas man, jeigu neskelbčiau Evangelijos”. 

 

Nuo pat šv. Pranciškaus laikų pranciškonai buvo pačiame Evangelijos skelbimo naujais 

būdais ir naujose vietose smaigalyje. Todėl nenuostabu, kai tiek daug Pranciškoniškosios šeimos 

narių atrado modernius elektroninės komunikacijos įrankius kaip vaisingą ir galingą būdą tęsti tą 

evangelizacijos tradiciją! Socialiniai tinklai ir elektroninė komunikacija suteikia broliams ir jų 

bendradarbiams būdą keistis informacija ir idėjomis greičiau ir toliau nei bet kada anksčiau. 

 

Ypač dėl galimybės skleisti informaciją pasauliniu mastu greitai ir paprastai, labai svarbu, kad 

šios paslaugos būtų naudojamos profesionaliai, brandžiai ir atsakingai. 

 

GAIRĖS 

 

Žemiau esančios gairės yra pagalba efektyviai naudoti asmenines socialinių tinklų paskyras 

(Feisbuką, Tviterį, Instagramą, Snapčatą, tinklaraščius (blogus)). Jos galioja visiems Anglakalbės 

konferencijos nariams. Paskiros provincijos ir kustodijos gali išleisti papildomas detalias gaires, jeigu 

mano, kad turėtų būti įgyvendinti labiau specifiniai apribojimai. 

 

1. Visa Anglakalbės konferencijos narių komunikacija atspindi Bažnyčią ir Ordiną. Visa 

socialinė medija yra globali platforma. Kai kas nors paviešinama, tai yra matoma ir prieinama bet 

kam pasaulyje, turinčiam prieigą prie interneto. Turint omenyje viešą socialinių tinklų prigimtį, visas 

jų turinys turėtų būti apibūdinamas gailestinga meile ir neprieštarauti pranciškoniško gyvenimo būdo 

vizijai ir misijai. Visa internetinė informacija (profilio detalės, įrašai, atnaujinimai ir t.t.) turėtų atitikti 

tą patį elgesio kodeksą, kuriuo vadovaujamasi kitose viešos tarnystės srityse. 

 

2. Būkite atsargūs su internetiniais ryšiais. Žmonės ir organizacijos (puslapiai, grupės), su 

kuriais susijungiate per puslapius ar grupes, perduoda įvaizdį. Taip pat būkite budrūs dėl nuorodų, 

esančių jūsų puslapiuose, ir to, ką jos perduoda. 

 

3. Niekada nepaviešinkite konfidencialios informacijos apie save patį, žmones ar 

organizacijas, kurioms tarnaujate. Jei neturite specialaus leidimo, neviešinkite ir necituokite savo 

darbuotojų, savanorių, bendruomenės narių asmeninių duomenų ir/ar nuotraukų, o ypač tų žmonių, 

kuriems tarnaujate savo misijose. 

 

4. Komunikacija socialiniuose tinkluose su vaikais (jeigu jie nėra giminaičiai) yra vengtina. 

Kadangi vaikų saugumas yra prioritetas, labai svarbu niekada neviešinti brolių nuotraukų, kuriose jie 

būtų vienu du su vaiku. Iš visų brolių reikalaujama būti susipažinusiems ir vadovautis Praesidium, 

Virtus standartais arba atitinkamomis vaikų apsaugos programomis. 

 

5. Visos nuotraukos, vaizdo įrašai ir tekstai turėtų būti tinkami ir pagarbūs žmonėms, jų 

grupėms ir institucijoms. Konkrečiai niekada neturėtų būti publikuojama: 

• Nuotraukos, kuriose matomas bet koks nuogumas, arba kurios yra provokuojančios ar 

dviprasmiškos; 



• Nuotraukos, kuriose yra asmeninė ar identifikacinė informacija (vardai, adresai, 

telefono numeriai, valstybiniai numeriai ir kt.); 

• Nuotraukos, kuriose užfiksuotas nelegalus veiksmas ar veikla; 

• Atvaizdai, kuriuose rodomi vulgarūs simboliai ar gestai; 

• Vaizdai, kurie gali būti įžeidūs konkrečiam asmeniui. 

 

6. Visada vadovaukitės autorių teisių įstatymais, o turėdami abejonių dėl teksto ar atvaizdo 

autorystės, jo atsisakykite. 

 

7. Interneto ir socialinių tinklų puslapių bei grupių administratoriai yra skatinami padaryti 

viešai prieinamą elgesio kodeksą ir reguliariai prižiūrėti įrašus, pašalinant tuos, kurie neatitinka šio 

kodekso normų.  

 

IŠVADOS 

 

Mažesniųjų brolių ordino Anglakalbė konferencija stipriai skatina savo narius naudotis 

socialiniais tinklais. Šie įrankiai tarnauja kaip efektyvus būdas skleisti Evangeliją ir mūsų 

pranciškoniškąjį dvasingumą, parodyti mūsų gerus darbus, kuriuos darome tokioje daugybėje vietų, 

ir yra vertingas būdas patraukti naujus pašaukimus į mūsų gyvenimo kelią.  

 

 

Gairės parengtos Mažesniųjų brolių ordino Anglakalbės konferencijos komunikuotojų  

2019-ųjų metų kovo mėnesį.  

 

Patvirtintos Anglakalbės konferencijos provincijų ministrų 2019-ųjų metų balandžio 4 dieną. 


