Bemötandepolicy
Värnamo Frisksportklubb

Svenska Frisksportförbundet är en
demokratisk organisation, öppen för alla människor
som delar våra värderingar. Förbundet är obundet i
religiösa och partipolitiska frågor, men eftersom vi vill
påverka såväl enskilda människor som samhället i stort
tar vi ställning i samhällsfrågor inom våra intresseområden. Vi respekterar demokratiskt fattade beslut,
även om det inte blev som jag själv ville.

Alla är lika mycket värda
Alla individer är olika. Detta är något vi accepterar och
respekterar och använder som en resurs. Alla förebygger och
ingriper mot dålig stämning och diskriminering, såväl mot
etnisk bakgrund, sexuell läggning, funktionsvariation eller
något annat som skiljer mellan dig och mig. Vi undviker
svordomar och använder inte symboler eller språkbruk som hör
ihop med odemokratiska rörelser.

Vi talar med varandra…
...inte om varandra. När det talas illa om någon som inte är
närvarande så säger vi ifrån! Vi hjälper varandra på att bli bättre
genom att ge återkoppling. Återkoppling ges alltid för den
andra personens bästa och är inte ett sätt att själv visa upp sig.
Det är alltid viktigast att tala om vad andra gör bra! Jag lyssnar
på och söker återkoppling och försöker bli bättre på det jag gör!

Vi är i första hand
människor
Om man är man, kvinna, pojke,
flicka eller något annat spelar
ingen roll. Vi använder inte nedsättande ord, uttryck och symboler
som handlar om någons kön eller
sexuella läggning. Om några har en
relation så kommer de att visa och
berätta om det när de vill, vi frågar
eller pratar inte om det.

Får man kramas då?
Alla äger helt och hållet rätten till sin egen kropp.
Ingen annan rör vid eller kommenterar den såvida
man inte själv visar att man vill det. I vissa idrotter
ingår det att man rör vid varandra eller ibland
behöver röra varandra av säkerhetsskäl. Deltar
man i dessa idrotter så vet man om att någon kan
komma att röra vid ens kropp. Ledare och vuxna
är alltid ytterst ansvariga för att det går rätt till. Får
man kramas då? Ja, om båda vill såklart, men här
är det viktigt att inte utnyttja en maktposition som
man kan vara i som några år äldre kompis, vuxen
eller ledare. En ledare eller vuxen tar aldrig
initiativet till fysisk kontakt med barn och
ungdomar i klubben, varken kramar, kittlingar
eller busnyp. Som ledare eller vuxen undviker vi
att vara ensamma i ett rum med ett enda barn som
är aktivt på våra aktiviteter. Det är en trygghet
både för den vuxne och för barnet/ungdomen.

Generationer i gemenskap
Oavsett ålder kan alla vara med och är lika välkomna. Ju äldre vi
blir desto mer vet vi att vi kan vara förebilder för dem som är mer
oerfarna. Vi delar med oss av kunskap på ett vänligt sätt.

Säkra aktiviteter
Vi är måna om varandras säkerhet och
följer ledarnas instruktioner. Om vi
upptäcker något som skulle kunna leda
till en olycka så säger vi till! Som
ledare tar man ansvar för säkerheten
och är inte rädd för att stoppa
beteenden eller aktiviteter som kan
vara riskmoment för olyckor.

Jag vill hjälpa dig!
Vi stöttar varandra i att vara bra
människor! När det behövs hjälper
vi varandra och är inte rädda för att
ta emot hjälp från andra. Vi bidrar
till en trivsam och öppen atmosfär.
Vi är rädda om varandras engagemang. Alla som vill vara med är
välkomna. Nya medlemmar är
spännande, dem vill vi lära känna.
Kom ihåg att ett leende smittar 😊

Röker och dricker du???
I Värnamo frisksportklubb använder vi inte tobak, alkohol
och andra droger eller gör reklam för något av detta på tshirttryck, sociala medier, i ord eller på något annat sätt. Om
någon inte har förstått vad vi står för så förklarar vi vänligt
eller ber en ledare att prata med personen. Då får den
personen själv välja om den vill vara med eller inte.

http://www.frisksportvmo.se/

