BIZTONSÁGBAN VAGY A
YELONON!

A Yelon (You arE not aLONe) programot azért
indítottuk, hogy ne legyél egyedül a kérdéseiddel.
Legyen szó a test, lélek, szerelem, egészség,
szexualitás vagy akár a világ és közélet dolgairól, a
yelon.hu weboldalon tényszerű és tabumentes
válaszokat találsz. Ha szeretnéd, felteheted a
kérdéseidet a chaten, névtelenül és ingyenesen. A
programnak van egy felnőtteknek szóló része az
oldalnak, ahol a gyerekneveléssel kapcsolatos
témában vannak cikkek.

Mit teszünk azért, hogy biztonságos legyen a
yelon.hu?
Yelon szerkesztősége különös figyelmet fordít arra,
hogy hiteles információkat kaphass az oldalon, és
biztonságosan tudj ott böngészni.
Amikor cikket írunk, vagy kiválasztunk egy képet a weboldalra,
mindig megvizsgáljuk azt a legfiatalabb olvasóink, a 10 évesek
szempontjából is.
Elismerjük, hogy sokan sokféleképpen gondolkodunk. Minden
gyerek világnézetét tiszteletben tartjuk.
Kerüljük az olyan megfogalmazásokat, amelyek valakit
bánthatnak, kirekeszthetnek.
Figyelünk arra, hogy egyetlen cikk se legyen félelemkeltő. A
cikkek célja a szükséges és az adott témához szorosan
kapcsolódó információk megosztása. A testiség, meztelenség,
szexualitás kérdései is ebben a formában és mértékben jelennek
csak meg.
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Minden cikk az általános, felvezető információktól halad a
részletesebb, érzékenyebb információk felé. Ezzel az a célunk,
hogy ha úgy érzed, bármikor elkattinthass vagy kiléphess az
oldalról.
Mindig feltüntetjük a cikkek megnyitásakor, ha abban olyan
képek is szerepelnek, ami érzékenyen vagy szokatlanul érinthet
(pl. nemi szervekről készült grafika).
Minden cikket legalább két szakember és legalább két 14–18 év
közötti diák is véleményez.
Nem használunk olyan képet, videót, amin 18 éven aluli gyerek
(vagy annak látszó felnőtt) felismerhetően szerepel. Erről itt
olvashatsz részletesebben.
Figyelünk arra, hogy ne linkeljünk olyan külső weboldalt (pl. kép
forrásánál), amelyek veszélyeztetik a gyerekek biztonságát.
A www.yelon.hu/szuloknek oldalnak összhangban kell lennie a
gyerekeknek készült tartalmakkal és azok irányelveivel.

Mit teszünk azért, hogy biztonságos legyen
a Yelon chat?
A chat munkatársait több körben válasszuk ki és készítjük fel.
Később rendszeresen részt vesznek szakmai továbbképzésen.
A chatügyelők mindig az Alapítvány irodájából chatelnek.
Mindig jelen vagy egy ügyeletvezető, aki figyelemmel kíséri a
chatbeszélgetéseket, és szükség esetén segítséget nyújt.
Titoktartás köti a chat munkatársait, a chatbeszélgetésekből
semmilyen információt nem osztanak meg.
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Hol jelezheted, ha a chaten keresztül
sérelem ért, bántottak?
A www.yelon.hu/chat weboldalon található linken keresztül.
A jelzésed eljut a NEMECSEK csoporthoz, aki azt minden esetben
kivizsgálja. Részletesebben itt olvashatsz erről.

Mi történik, ha jogi segítséget kérsz a
chaten?
Jogi segítséget a Gyermekjogi Központ tud neked adni. Ha ilyen
ügyben írsz, vagy beszámolsz arról, hogy bántalmaztak, a
chatügyelők elmondják neked, hogy hogyan tudsz segítséget kérni
a Gyermekjogi Központtól. A Központ akkor tud neked segíteni, ha
közvetlenül felveszed velük a kapcsolatot. Erről itt olvashatsz még.

Hogyan vigyázunk az adataidra?
A Yelon chat egy, a jogszabályoknak és előírásoknak megfelelő,
biztonságos felületen működik. Ehhez csak a chat munkatársai
férnek hozzá, mások (beleértve az Alapítvány többi
munkatársát) nem.
A chat munkatársai kizárólag az Alapítvány irodájában, az arra
kijelölt időben, védett számítógépeken tudnak hozzáférni a Yelon
chat felületéhez.
A chatelő gyerekekről semmilyen személyes adatot nem tárolunk.
A lezárt beszélgetéseket 60 napon belül véglegesen töröljük.
Később nem hozzáférhetőek.
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