Falun 1 december 2015

Dalarnas Idrottsförbund/SISU Idrottsutbildarna är samarbetspart i arbetet med den
regionala strategin Dalarna - Sveriges bästa ungdomsregion
Dalarnas Idrottförbund och SISU Idrottsutbildarna ska stödja, leda, företräda samt bilda och utbilda
idrottsrörelsen i Dalarna.
Inom idrottsrörelsen utgår verksamheten från idrottens gemensamma idéprogram Idrotten Vill
som bygger på alla idrotters gemensamma intentioner. Där tar vi särskilt fasta på att barn- och ungdomsidrotten ska
utgå från ett uttalat barnrättsperspektiv, med FN:s barnkonvention som grund.
Idrottsrörelsens värdegrund utgör plattformen och lyder:
Glädje och gemenskap
Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att idrotta.
Demokrati och delaktighet
Föreningsdemokratin innebär att alla medlemmars röst har lika värde.
Allas rätt att vara med
Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar.
Rent spel
Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor.
Idrottsrörelsen spelar en viktig roll under barn och ungdomars uppväxt genom att erbjuda en vettig
fritidssysselsättning där fysisk aktivitet står i fokus.
Vi bidrar till denna miljö för barn och unga genom att skapa förutsättningar för väl fungerande idrottsföreningar
som kan erbjuda verksamhet utifrån barns och ungas önskemål och behov. Det är viktigt att barn och ungdomar får
vara med och påverka den verksamheten.
En intention i Idrotten Vill säger att:
Idrottsrörelsen ska på alla nivåer ta tillvara på barns och ungdomars erfarenheter och synpunkter i utformning och
ledning av tränings- och tävlingsverksamheten.
Vår roll är att stimulera föreningar till att forma sin verksamhet utifrån de intentioner som idrottsrörelsen står för.
Det är av stor vikt att involvera och stimulera ungdomar att engagera sig för att påverka och inspirera till nya idéer
och tankar om hur idrott kan bedrivas för att attrahera framtidens önskemål och behov och göra det möjligt för
ALLA att vara med utifrån sina förutsättningar.
Vi verkar för att barn och unga ska erbjudas ett stort utbud av idrottsaktiviteter i hela länet i samverkan med
föreningar samt Dalarnas kommuner.

