PROJECT PLAYGROUND UPPFÖRANDEKOD

Project Playgrounds uppdrag är att ge barn och ungdomar, oavsett kön, sexualitet, religion eller fysisk
förmåga, bättre framtidsutsikter genom en meningsfull och organiserad fritid. Hos Project Playground
är den viktigaste delen av våra mål att våra deltagares bästa kommer först.
Project Playground är en organisation med ett flertal viktiga värderingar, principer och regler. Dessa
kommer bäst till uttryck genom personerna som är inblandade i vår organisations-struktur och de
aktiviteter vi erbjuder barn och ungdomar. Är du en del av att representera Project Playground genom
ditt arbete som ungdomsledare, koordinator eller administrativt anställd hos oss innebär det att du ska
samtycka om de principer som nämns i detta dokument. Följande uppförandekod är utformad så att
Project Playground kan behålla sin integritet och trovärdighet hos allmänheten och organisationerna vi
sätts i samband med oavsett vem som representerar organisationen och i vilket sammanhang.
Trygga förebilder
För Project Playground är det viktigt att alla engagerade vuxna i organisationen är goda förebilder för
de barn och ungdomar som kommer till Project Playground. På Project Playground leder vi genom
goda exempel. Barn och unga lär sig främst av att se och härma vuxna så vi ber er att gå från ord till
handling när det gäller våra värderingar.
Alltid med individen i fokus
Project Playground tror på att genom att se personen i varje situation ökar du den unga personens
självkänsla och tro på det egna värdet. Project Playground anser att det är viktigt att tidigt prata om
barn och ungas drömmar och mål och få dem att tro på sig själva för att kunna förverkliga det de vill.
Vi skapar tillsammans hopp, motivation och positiv energi som alla behöver. Värme, tillit, respekt och
öppenhet är värdefulla egenskaper på våra aktiviteter för att alla deltagarna ska lära sig att älska och
respektera sig själva.
Långsiktigt
Project Playground jobbar med ett långsiktigt karaktärsbyggande. Vi tror inte på genvägar i livet utan
hjälper våra deltagare att hantera tankar och känslor för att kunna reagera rätt i olika situationer. Vi vill
att alla ska leva för att njuta av framgångar, lycka och hälsa på ett ödmjukt sätt samtidigt som vi visar
hur individen lättare kan hantera motgångar, tvivel och negativitet. Vi arbetar holistiskt med både
sport, fritid och sociala aktiviteter vid sidan av läxhjälp och verktyg för vidareutbildning och
jobbmöjligheter.
Preventivt
Vi vill vara där vi behövs mest, där samhället inte alltid fångar upp en person för att lära sig motverka
en ohälsosam livsstil, både psykiskt och fysiskt. Detta innebär ofta att stå emot grupptryck vilket
återigen tar oss tillbaka till självkänsla. Tror du på ditt eget värde finns det färre anledningar till att
följa en destruktiv livsstilsutveckling.

Som del av Project Playground förväntas du;
•
•
•
•
•
•
•
•

Vara punktlig och hålla bestämda tider
Agera föredömligt och prestigelöst i alla situationer
Vara tillmötesgående och engagerad i dina uppgifter
Vara öppen och ärlig gentemot deltagare, kollegor och partners
Skapa ett öppet och glädjefyllt arbetsklimat där både ledare, barn och ungdomar känner sig
trygga och sedda.
Respektera Project Playgrounds utrustning och material
Rapportera kontinuerlig feedback till överordnad
Ta initiativ och agera problemlösare i linje med Project Playgrounds mål och vision

Gentemot deltagarna:
•
•
•
•
•

Vara trovärdig och behålla konfidentialitet i frågor gällande känsliga personuppgifter
Tvinga inte på dina egna övertygelser eller värderingar på någon
Följ Project Playgrounds fotograferings- och tobakspolicy (Se nedan)
Undvik olyckor genom att inte ge medicinsk rådgivning ifall du inte har certifiering inom ämnet
som diskuteras
Rapportera eventuella incidenter eller olyckor internt, oavsett omfattning

Donationer / Individuell hjälp
Trots att vi alltid ser till individens bästa undviker vi individuella tjänster och donationer. Detta kan
skapa ett beroende och är inte ett hållbart och långsiktigt sätt att hjälpa till på. Det kan även skapa
konflikter och mobbning eftersom det är svårt att hålla det på en rättvis nivå.
Tobak
Vi ber att du avstår från tobak under dina timmar med barn och ungdomar hos oss. Vi fungerar som
förebilder för barn och ungdomar i vår organisation och det inkluderar en hälsosam syn på livet utan
större konsumtion av alkohol eller tobak.
Fotografering
På Project Playground ber vi dig prioritera deltagarnas integritet vid fotograferingstillfällen. Informera
deltagarna ifall du tar en bild som ska publiceras offentligt så att individerna kan bestämma vilka
bilder de vill vara med på eller inte.
Kontaktinformation till Project Playground
Har du frågor om Project Playgrounds uppförandekod kontakta oss på något av följande sätt:
Project Playground
Norrskenhouse, Postbox 22
Birger Jarlsgatan 57 c
113 56 Stockholm
info@project-playground.org
www.project-playground.org
Generalsekreterare Lotta Lundberg e-post: lotta.lundberg@project.playground.org
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