Invalidiliitto ry:n periaatteet vertaistukikeskusteluihin netissä / verkkovertaistoimintaan / tukeen.
Nämä periaatteet ohjaavat Invalidiliiton hallinnoimien verkkokeskustelujen toimintaa. Liittymällä mukaan
verkkokeskusteluun tai keskusteluryhmän jäseneksi hyväksyt nämä periaatteet.
Invalidiliiton järjestämissä vertaischateissa harvinaista sairautta sairastavat ja heidän läheiset voivat tukea
toisiaan jakaen kokemuksiaan. Vertaischateja ohjaavat ja ylläpitävät Invalidiliiton työntekijät sekä
Invalidiliiton kouluttamat vertaistukijat.
Invalidiliiton ylläpitämät verkkovertaisryhmät / vertaischatit on tarkoitettu:
-

harvinaista sairautta sairastaville ja läheisille
harvinaista sairautta sairastavien lasten vanhemmille ja läheisille

Verkkovertaistoimintaan osallistuminen ei edellytä minkään yhdistyksen jäsenyyttä. Invalidiliiton
vertaischatit Tukinetissä on tarkoitettu kaikille, joita teema koskettaa. Teeman esittelyssä on kerrottu,
kenelle vertaischat on tarkoitettu. Osallistuminen keskusteluun vaatii oman tunnuksen luomista ja
sisäänkirjautumisen Tukinetiin.
Invalidiliitto pyrkii takaamaan, että vertaischat -keskustelut ovat turvallisia, luottamuksellisia ja yhteisten
pelisääntöjen mukaisia. Ohjaajat huolehtivat keskustelun seurannasta ja sääntöjen noudattamisesta.
Ohjaajat puuttuvat asiattomaan ja sääntöjen vastaiseen toimintaan antamalla varoituksia sekä tarvittaessa
poistamalla jäsenen ryhmästä.
Huomioitavaa on, ettei verkossa toimiessa palveluiden suojauksiin ja keskustelun jäseniin voi aukottomasti
luottaa. Jokainen vertaischatiin osallistuva on itse vastuussa kertomistaan asioista, kuinka avoimesti
keskustelussa kertoo itsestään, perheestään, läheisistään tai yksityisasioistaan. Vertaischatit on suljettuja ja
keskustelun sisältö näkyy vain muille kyseiseen chatiin osallistuville.

Verkkochatien keskustelujen periaatteet:
Vertaisuus / yhdenvertaisuus: Jokaisella on yhtäläinen lupa sanoa asiansa toisia ryhmän jäseniä
kunnioittavasti ja yleistä netikettiä noudattaen. Keskustelun tulee olla rakentavaa ja toisia kunnioittavaa.
Keskusteluissa jaetaan vertaisten kokemuksia. Vertaistuki keskittyy voimavaroihin ja auttaa tuen tarvitsijaa
löytämään omat voimavaransa.
Luottamuksellisuus & yksityisyys: Vertaischatien keskustelujen sisällöistä ei puhuta ko. keskustelun
ulkopuolella. Verkkokeskusteluissa tulee kunnioittaa toisten ihmisten yksityisyyden suojaa. Henkilötietoja
tai muita tunnistetietoja ei saa tuoda julki muissa keskusteluissa. Vanhempien ja läheisten tulee huomioida
myös lasten ja muiden perheenjäsenten yksityisyyden suoja.
Markkinointi: Jokainen voi omakohtaiseen kokemukseen perustuen suositella keskustelun viitekehykseen
sopivia laillisia tavaroita, tuotteita ja palveluja, mikäli suosittelusta ei koidu itselle taloudellista hyötyä.
Keskusteluissa ei mainosteta tai markkinoida omia tuotteita tai palveluita muille.

Invalidiliitto:
Invalidiliitto ry on fyysisesti vammaisten ihmisten valtakunnallinen vaikuttamisen ja palvelutoiminnan
monialajärjestö. Invalidiliiton visio on kohti yhdenvertaista ja esteetöntä Suomea. Edistämme ja kehitämme
fyysisesti vammaisten ja toimintaesteisten henkilöiden mahdollisuuksia osallistua, liikkua ja elää
täysipainoista elämää. Arvomme ovat ihmisarvo, luotettavuus, rohkeus, avoimuus ja uudistuminen.
Toimintamme lähtökohtana on Invalidiliiton säännöt ja YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva
yleissopimus.

