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Jag gör skillnad
Jag ger av min fritid

Jag är trygg
Jag ser alla barn

Jag är Junis-ledare
Jag har tagit del av grunderna i Junis ledaretik och bekräftar
att jag har förstått vikten av att stå på barnens sida.
Ledarens namn

Intygas av ansvarig ledare

Datum
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Positiv skillnad
för alla barn

Den allra viktigaste förutsättningen för Junis barnverksamhet
är trygga ledare som vill göra positiv skillnad för barn.
Ledarna är Junis främsta resurs och det som möjliggör
att fler barn kan få en meningsfull fritid genom roliga och
utvecklande aktiviteter. För de flesta ledarna är mötet med
barnen och glädjen i att se dem växa den största drivkraften
i det ideella ledarskapet.

Alla barn ska
synas och höras

Ledare i Junis har som uppdrag att skapa aktiviteter där
alla barn får komma till tals, blir lyssnade på och vågar
ta plats. Det är en viktig uppgift som kräver att ledare
är engagerade och lyhörda. Ledare behöver se till att
aktiviteterna präglas av medbestämmande, inkludering och
delaktighet där barnen får vara en del av föreningsdemokratin
och ges utrymme att forma och uttrycka åsikter.

Ledare är
förebilder

Ledarskapet
har villkor

Ledare har en central roll i verksamheten. Det är viktigt
att ledare föregår med gott exempel och agerar i enlighet
med Junis grundsatser om demokrati, solidaritet och
nykterhet. Det innebär bland annat att ledare ska visa
respekt för alla människors lika värde, agera solidariskt och
vara nyktra förebilder. Ledare ska också värna om ett gott
samarbete inom gruppen och känna stolthet över att stå
för Junis värderingar.
Som ledare i Junis förväntas du följa ovanstående och även
Junis stadgar, plattformar, tobakspolicy och övriga policys.
Om du som ledare agerar på sätt som står emot Junis
kärnvärden kan du stängas av från ditt uppdrag.

En ledare i Junis:
Vill göra positiv skillnad för alla barn.
Ser till att alla barn i verksamheten får synas och höras.
Är en god förebild och representant för Junis grundsatser.
Förstår att ledarskapet är villkorat till att följa
Junis kärnvärden.

