ETHISCH VERANTWOORD SPORTEN binnen FROS

Thema 1:
De rechten van het kind in de sport
Richtsnoeren :
FROS levert de nodige inspanningen om te verzekeren dat
- alle kinderen zich kunnen vermaken en spelen
- alle kinderen waardig behandeld worden
- alle kinderen getraind en begeleid kunnen worden door
competente mensen
- de jeugdtrainingen van de federatie en in haar clubs aangepast zijn
aan de leeftijd, de mogelijkheden en het individueel ritme van de
jeugdleden
- alle kinderen zich kunnen meten in een aangepaste competitie, met
kinderen van hetzelfde niveau
- alle kinderen in veilige omstandigheden aan sport kunnen doen
- alle kinderen voldoende kunnen rusten
- alle kinderen de kans krijgen kampioen te worden, of het niet te
worden
- kinderen die als talent gedetecteerd worden de kans krijgen om zich
op alle vlakken te ontplooien. Die kinderen moeten de kans krijgen
om kampioen te worden, of het niet te worden. Ze moeten
voldoende rustmogelijkheden hebben én op een aangepaste en
doorgedreven manier begeleid worden. De federatie zorgt ervoor
dat talentvolle kinderen die tegenslagen te verwerken krijgen goed
opgevangen worden.
FROS stelt een code op:
- voor haar trainers (trainers van de federatie en clubtrainers) met als
doel de trainers actief bewust te maken van het belang van ethiek in
de sport
- voor haar bestuursleden (bestuursleden van de federatie en
clubbestuurders) met als doel de bestuursleden actief bewust te
maken van het belang van ethiek in de sport
- voor haar jeugdleden met als doel de jeugdleden actief bewust te
maken van het belang van ethiek in de sport
FROS streeft de positieve waarden in de jeugdsport actief na, met
volgehouden spanning en een goede planning.
Ethisch verantwoord sporten binnen FROS

Pagina 1

FROS erkent het feit dat sport ook negatieve effecten kan veroorzaken en
levert preventieve en gezonde maatregelen om haar jeugdleden te
beschermen.
FROS levert inspanningen zodat de steun die ze ontvangt van sponsors en
media in overeenstemming zijn met de hoofddoelstellingen van de
jeugdsport.
Invulling
Communicatie naar en onderschrijven van deze rechten door vrijwillige en
professionele medewerkers van FROS via:
- FROS.be
- Nieuwsbrief aan de sportclubs
- Bekendmaking en onderschrijven Panathlonverklaring
Inhoudelijke invulling en uitwerking in de sporttechnische publicaties van
FROS
Motivatie
FROS erkent de rechten van het kind in het algemeen en onderkent dat
ook en vooral in de sport moet worden toegezien dat deze rechten worden
gevrijwaard en gerespecteerd.

Thema 2
Inclusie – Respect voor diversiteit
Richtsnoeren :
FROS levert de nodige inspanningen:
- om alle vormen van discriminatie uit de jeugdsport te bannen
- om vormen van racisme uit de jeugdsport te bannen
- om financieel zwakkere personen aan te sluiten bij de sportclubs
- om personen met een cultureel-etnisch diverse achtergrond aan te
sluiten bij de sportclubs
- om personen met een handicap aan te sluiten bij de sportclubs
- om personen uit doelgroepen aan te sluiten bij de sportclubs
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-

om de bestaande drempels bij de sportclubs te minimaliseren
(mogelijke drempels : financieel onbekend met het aanbod,
mobiliteit, taal, verblijfstatuut)
zodat jeugdleden, trainers, ouders, bestuursleden en anderen
respect hebben voor elkaars diversiteit

Invulling
Via een projectmatige aanpak het thema van diversiteit en doelgroepen
integreren in verschillende werkingsgebieden van FROS:
- Toeleiding van kansengroepen naar het reguliere aanbod van
sportclubs en steunmaatregelen via koepelstructuren.
- Ondersteuning van G-sportprojecten (inclusie) door sportclubs.
- Doelgroepgerichte thema’s in kadervormingsprojecten van FROS,
zowel bestuurlijk als sporttechnisch.
Motivatie
FROS staat volmondig achter het thema van ‘inclusie en respect voor
diversiteit’ en dit binnen een heel ruime context. Sport en bewegen zijn
heel geschikte middelen om deze thema’s binnen de samenleving voelbaar
te maken

Thema 3:
Solidariteit
FROS stelt een gedragscode voor ouders op.
FROS levert inspanningen zodat ouders en supporters zich solidair en
respectvol opstellen, tegenover de eigen club, de tegenstander en
anderen (vb. scheidsrechter).
FROS levert inspanningen om het samenhorigheidsgevoel in de club en
tussen de clubs te bevorderen.
Invulling
Informatieverstrekking aan ouders en sportclubs rond deze thematiek via
FROS.be:
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-

Hoe sport en beweging op een correcte manier stimuleren bij
jongeren?
Hoe gedraag ik me als ouder wel of niet t.o.v. sportende kinderen?

Update en actualisering van de thematiek is wenselijk binnen deze
beleidsperiode.
Motivatie
FROS tracht:
- ouders te stimuleren voor een vroegtijdige en aangepaste
bewegingsopvoeding bij kinderen
- impact te hebben op het gedrag van ouders bij de sportieve
opvoeding van hun kinderen (in functie van het belang van het kind)

Ethisch verantwoord sporten binnen FROS

Pagina 4

