§ 11

”Jag Ställer Upp”

Riktlinjer för projektet
Stockholms basketdistrikts värdegrundsarbete ”Jag Ställer Upp” handlar om att skapa en samsyn och
en gemensam värdegrund för alla basketföreningar inom distriktet. Detta genom gränsöverskridande
samarbeten och en öppen attityd, allt för att stärka, stödja och ge barn och ungdomar en trygg och
utvecklande miljö.
'Jag Ställer Upp' innefattar alla som älskar basket och som vill vara med att utveckla den i Stockholms
basketdistrikt – spelare, ledare, domare, föreningar, funktionärer, föräldrar och publik.
Det ska vara fokus på positivitet, utveckling, gemenskap, ömsesidig respekt, uppmuntran, roliga
minnen, trygghet, att ta ansvar och god kommunikation. Ingen ska bli ojust behandlad, kränkt, hotat
eller trakasserad utan att det ifrågasätts.
Ansvar som förening
Som förening har man en viktig del i arbetet för barns och ungdomars utveckling och totala
idrottsupplevelse. Föreningens agerande i värdegrundsfrågor skapar goda eller mindre goda
beteenden och mönster hos sina medlemmar och föreningen har ett stort ansvar i dessa frågor och
allas beteenden.
Tävlingsbestämmelser
Genom deltagande i ”Mitt i Cupen” och övriga barn- och ungdomstävlingar administrerade av StBBF
förbinder man sig som förening att aktivt arbeta för att främja en positiv utveckling och sportsligt
beteende, samt motarbeta all typ av osportsligt beteende i den egna verksamheten. Man ska även
som förening underteckna StBBF:s ”Jag Ställer Upp” certifikat, se bilaga 2.

Bilaga 2

FÖRENINGSCERTIFIKAT
säsongen 2012/2013
I samband med serieanmälan till Stockholms Basketbollförbunds barn- och ungdomstävlingsverksamhet förbinder sig undertecknad förening att följa projektets riktlinjer och vara delaktig i arbetet
att skapa en bra och utvecklande miljö för våra barn och ungdomar.

Vi som förening ställer upp på att:
-

ha en uttalad värdegrund inom föreningen som vi aktivt arbetar efter.

-

aktivt arbeta med förebyggande verksamhet som främjar trygghet, att ta ansvar, gemenskap,
uppmuntran, god kommunikation, ömsesidig respekt, positivitet, utveckling och roliga minnen,
samtidigt som vi motarbetar och har nolltolerans mot all typ av osportsligt beteende.

-

bistå med en person som är föreningens språkrör i frågor kring Jag Ställer Upp. Denna person
ska ha kontinuerlig kontakt med projektledaren på Stockholms Basketbollförbund gällande
värdegrundsfrågor, samt är ansvarig för att informationen om Jag Ställer Upp når föreningen
och dess medlemmar.

-

föreningens språkrör deltar på de språkrörsmöten distriktet sammankallar till under säsongen
och hjälper till i samarbetet med att skapa en gemensam värdegrund för basketen inom
Stockholms distrikt.

Förening

Namnteckning firmatecknare och datum

Namnförtydligande firmatecknare

