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S A M VÆ R S P O L I T I K M E D B Ø R N , U N G E O G VO K S N E
I I D R Æ T S P RO J E K T E T
Idrætsprojektet er en brobyggende indsats, der støtter børn, unge og voksne i at blive en del
af civilsamfundets fællesskaber. Formålet er at udvide den enkeltes sociale netværk og styrke
deltagelsen i åbne og meningsfulde fællesskaber. Som et led i den brobyggende indsats har
Idrætsprojektet etableret en buddyordning, der danner grundlag for, at to frivillige medlemmer
kan udgøre et buddypar, som støtter hinanden i deltagelsen i civilsamfundet. For at få en god
start som buddymedlem, anbefaler vi, at I udarbejde nogle retningslinjer for, hvordan I er sammen som buddies. I nedenstående kan du læse, hvad man skal være opmærksom på i samværet med sin buddy.

D E N G O D E B U D DYO R D N I N G
Den gode buddyordning starter med to personer og en fællesinteresse. Som buddymedlem
har man mulighed for at dyrke den aktivitet, som både interesserer dig og din buddy. Målet for
dig og din buddy er, at andre kan få mulighed for at engagere sig i jeres fælles interesse eller,
at I som buddies kan blive en del af et allerede etableret fællesskab. Det kan f.eks. være en
interesse, der kan dyrkes i en forening – enten som træner/hjælpetræner eller holddeltager eller det kan være til events som afholdes af Idrætsprojektet eller andre samarbejdspartnere.

D E N G O D E B U D DYO R D N I N G TAG E R U D G A N G S P U N K T I :
•

En fælles interesse man kan dyrke sammen.

•

At man max. mødes to gange om ugen á to timers varighed i sin fritid. Ønskes mere samvær skal det aftales i samarbejde med Idrætsprojektet.

•

At der arbejdes henimod at være med til aktiviteter i enten Idrætsprojektets fællesskab, til
events eller i en forening, hvor man f.eks. bidrager med sin fælles interesse.

•

At samværet altid er med fokus på den aftale aktivitet. Andet samvær skal afklares med
Idrætsprojektets koordinator.

•

At aftaler, som man har indgået med sin buddy, overholdes.

•

At der meldes afbud, hvis man er forhindret i at deltage.

•

At der tages kontakt til Idrætsprojektets koordinator ved uoverensstemmelser.

For at imødekomme dine og din buddies ønsker for et godt samarbejde og samvær, er det
vigtigt, at man er ærlig og kan sige fra, hvis en situation opleves ubekvem eller man føler sig
misforstået. Som buddymedlem er det derfor godt at tilstræbe at:
•
•
•

Have en klar aftale om jeres fælles interesse og aktivitet.
Have en fast dag og tidspunkt, hvor I mødes og følges til en fælles aktivitet.
Sige fra, hvis samværet med din buddy opleves ubehageligt.

H Å N D T E R I N G A F KO N FL I K T E R
Hvis der i forbindelse med et samarbejde skulle opstå en konflikt, så forsøg vidt muligt at
bevare roen. Skulle der opstå situationer, hvor du føler dig utryg og truet, så forlad stedet og
kontakt Idrætsprojektets koordinator ved første givne lejlighed.

R E T N I N G S L I N J E R F O R V I D E O, B I L L E D E R O G S O C I A L E M E D I E R
De sociale medier er for mange blevet en helt naturlig del af hverdagen. Derfor kan det også
forekomme at kontakten til sin buddy sker gennem et socialt medie. I Idrætsprojektet har vi
ingen restriktioner for brug af sociale medier mellem barn og voksen. Det betyder, at man selv
skal tage stilling til og evt. rådføre sig hos sine forældre/værge, om man ønsker at blive kontaktet af sin buddy gennem et socialt medie.
Hvis du ønsker at tage billeder eller filme i samværet med din buddy, skal du være opmærksom
på, at alle parter skal give samtykke inden der gøres brug af dette. Hvis du som buddy er under
18 år, skal dine forældre/værge underskrive en samtykkeerklæring.

TAV S H E D S E R K L Æ R I N G
Som medlem af buddyordning er du underlagt tavshedspligten efter borgerlig straffelovs §
152. Tavshedspligten ophører ikke ved udtrædelse af virket i den offentlige tjeneste. Det forventes, at du er bekendt med borgerlig straffelovs § 152.

RYG N I N G
Hvis du ryger skal du være opmærksom på følgende:
•
•

Rygning i samvær med børn og unge er ikke tilladt i Idrætsprojektet. Dette gælder også,
hvis de unge selv ryger.
Har man meldt sig til en aktivitet, venter man med at ryge til aktiviteten er færdig og placerer sig et sted, hvor man ikke er til offentlig skue.

A L KO H O L O G RU S M I D L E R
Idrætsprojektets alkoholpolitik er, at ingen frivillige medlemmer må møde påvirket op til arbejdet med børn, unge og voksne eller indtage alkohol eller rusmidler på opgaven.
Der må først indtages alkohol, når der ikke længere er kontakt med børn, unge og voksne i
forløb i Idrætsprojektet.
Der er tale om et totalt alkoholforbud, og en overtrædelse af denne betyder øjeblikkelig fritagelse som medlem af Idrætsprojektet.

Denne holdning til alkohol er ikke til hinder for, at der kan serveres alkohol ved særlige lejligheder, dog kun i forbindelse med bestemte sociale arrangementer som sommerfesten. Der bør
samtidig tilbydes alkoholfri drikke. Disse arrangementer afholdes altid efter arbejdstidsophør.
Rusmidler er aldrig tilladt.
Idrætsprojektets medarbejdere, praktikanter og frivillige medlemmer er synligt uniformerede
og går i ens arbejdstøj. Derfor er indtagelse af alkohol iført arbejdstøj ikke tilladt i det offentlige
rum, da man repræsenterer arbejdspladsen. Hvis man har arbejdstøjet på anses det som at
være på arbejde og derfor ens arbejdstid.

S E K S U E LT S A M VÆ R
Idrætsprojektets politik omhandlende seksuelt samvær med børn under 15 år følger dansk
lovgivning, som er helt tydelig; et frivilligt medlem i Idrætsprojektet må under ingen omstændigheder indlede nogen former for seksuelt samvær med børn under 15 år, der er i et forløb i
Idrætsprojektet. En evt. overtrædelse af dette fører til bortvisning fra arbejdspladsen og direkte indstilling til afskedigelse og retsforfølgelse.
Ansatte medarbejdere må af pædagogiske grunde ikke have seksuelt samvær med unge mellem 15 og 23 år og voksne som er i forløb i Idrætsprojektet.
En medarbejder, der har haft seksuelt samvær med personer mellem 15-23 år i forløb, vil øjeblikkeligt blive midlertidigt fritaget for det frivillige arbejde og indstillet til eksklusion.
Et frivilligt medlem, der har haft seksuelt samvær med voksne over 23 år i forløb, vil blive
midlertidigt fritaget fra frivillige opgaver, og der vil blive indledt et forløb med medlemmet om
fremtiden. Idrætsprojektet forbeholder sig retten til at indstille vedkommende til øjebliklig afskedigelse. Hvorvidt det er tilfældet, beror på en konkret vurdering fra sag til sag.

TR ANSPORT
Idrætsprojektet bestræber sig på at skabe vedvarende forandringer som er bæredygtige, herunder at transportere sig fra a til b. Vi arbejder målrettet på at børn, unge og voksne, som er
tilknyttet Idrætsprojektet, på sigt kan transportere sig selv rundt på egen hånd - enten på cykel
eller via offentlig transport. Trasnport med sin buddy skal derfor altid foregå på gåben, cykel
eller via offentlig transport. Transport med egen bil er ikke tilladt.

BEKL ÆDNING
Som medlem af Idrætsprojektet får du udleveret en t-shirt. Andet tøj kan blive udleveret efter
behov. Idrætsprojektet ser gerne, at tøjet anvendes ved samvær med sin buddy. På den måde
synliggøres det, hvilken organisation du er tilknyttet.

