Handlingsplan mot mobbning,
diskriminering och kränkande
behandling.

Jomala IK

IDROTT FÖR ALLA

Syfte med handlingsplanen
Syftet med handlingsplanen är att alla i föreningen vet hur vi arbetar för att trygga barn-och
ungdomsidrotten.

Föreningens mål (ska vara mätbara och delas upp på respektive målgrupp).
Mål för ledare:

Ledare ska känna igen kränkningar, mobbning och diskriminering.
Agera utifrån handlingsplanen

Mål för barn och ungdomar:

Veta vad diskriminering, kränkningar och mobbningar innebär

Mål för föräldrar:

Veta var handlingsplan finns, veta att handlingsplan finns.
Agera utirfrån handlingsplanen

Dessa dokument är vägledande för vår handlingsplan
Målprogram för Åländsk idrott
Barnkonventionen
Anti-drogpolicy
Föreningens barn och ungdomspolicy

Förklaring av definitioner kopplat till exempel från vår verksamhet
Mobbad är en person som upprepade gånger och under viss tid blir utsatt för negativa handlingar
från en eller flera personer. Exempel på mobbning från vår verksamhet:

Kallar en person vid öknamn

Kränkande behandling är när en person upplever sig kränkt vid enstaka tillfällen. Detta kan förekomma öppet som t.ex. glåpord eller dolt som t.ex. blickar och miner. Exempel på kränkande behandling
från vår verksamhet:
Skrattar åt misslyckande, ser till att kompisen misslyckas

Diskriminering är när en person behandlas sämre än någon annan på grund av t.ex. kön, etnicitet,
funktionsnedsättning, ålder, hudfärg, inkomst, utseende, sexuell läggning och religiös eller politisk åsikt.
Underförstått betyder det att det är något negativt för den utsatte. Exempel på diskriminering i
vår verksamhet:
Skämtar om ett barns övervikt
Barnen kallar varandra skämtsamt "jävla sopa" och "din jävla bög" etc under träningar/match

Aktiviteter för föreningens förbyggande arbete
Ledare:

Motsvarande "operation spelregler"
Tränarträffar
Årliga enkäter

Föräldrar:

Motsvarande "operation spelregler"
Föäldramöten
Årliga enkäter

Barn och ungdomar:

Motsvarande "operation spelregler"
Årliga enkäter

Så här agerar vi om någon beter sig illa
Beteendet får
en konsekvens
Beteendet
bearbetas

Ledare
Beteendet
uppmärksammas

Beteendet varnas

Centralstyrelsen

Sektionsstyrelsen

Verksamhetsledare

Ansvarig ledare

Beteendet får
en konsekvens
Beteendet
bearbetas

Sektionstyrelsen

Verksamhetsledare

Föräldrar
Beteendet
uppmärksammas

Beteendet varnas
Ansvarig ledare

Ansvarig ledare

Beteendet får
en konsekvens
Beteendet
bearbetas

Barn/ungdomar
Beteendet
uppmärksammas
Ansvarig ledare

Beteendet varnas
Verksamhetsledare

Sektionsstyrelsen

Centralstyrelsen

Oro för att ett barn far illa

Vem i föreningen kontaktar jag om jag oroar mig för/fått vetskap om
ett barns situation
Namn:

Christian Jansson

Telefonnummer 040 587 4506:

Vem i föreningen kontaktar socialtjänsten
Namn: Christian Jansson

Telenummer till socialtjänsten: 018-531713

Vem i föreningen kontaktar polisen om det är misstanke om brott?
(Exempelvis vid misstanke om sexuella trakasserier).
Namn: Christian Jansson

Telefonnummer till polisen: 018 527 117

Vem i föreningen informerar barnet/ungdomen?
Namn: Ledaren som gjort anmälan med stöd av annan ledare

Vem informerar föräldrarna när så är lämpligt? (se vägledningen ”ta oron
på allvar”)
Namn: Ledaren som gjort anmälan med stöd av annan ledare

Vid behov, vem informerar berörda/drabbade övriga barn och ungdomar?
Namn: Barnskyddet i Mariehamn 018 531 713

Vilket stöd finns i kommunen:

Så här förankrar och informerar vi om handlingsplanen

Info till Centrlastyrelsen
Görs av:
När:

Christian 06.06.2017

Info till Volleybollen
Görs av:
När:

Tina 23.05.2017
Info till Fotbollen

Görs av:
När:

John juli 2017

Görs av:
När:

Så här håller vi handlingsplanen levande år efter år

Centrlastyrelsen behandlar årligen
Görs av:
När:

Sektionerna behandlar årligen
Görs av:
När:

Görs av:
När:

