Om Stiftelsen Dunross & Co
Stiftelsen Dunross & Co (nedan kallad Stiftelsen) bildades i

Genom att bidra med till exempel medel till ledarutbildning och

slutet av 2012 med syftet att genom stöd skapa en meningsfull

kompetensutveckling, samt ställa krav kring värderingar med mera

och utvecklande tillvaro för barn och ungdomar. Många unga

kan vi hjälpa de här föreningarna att bli ännu bättre. Det kommer

människor har svårt att hitta sin plats i samhället, genom

leda till att de kan ta emot fler ungdomar och hålla en högre

att bidra till en meningsfylld fritid vill vi skapa ett mer

kvalitet på sin verksamhet. Med kompetenta, dedikerade ledare

inkluderande och dynamiskt samhälle där fler människor hittar

kan föreningarna skapa mer inkluderande aktiviteter där alla typer

sin naturliga plats. Ideella föreningar och organisationer gör ett

av personligheter utvecklas och får komma till tals. I Stiftelsens

fantastiskt arbete i dagens samhälle, men skulle förmodligen

stödpolicy kan du läsa mer om hur vi tänker när det gäller stödens

tjäna på en bättre organisation och strategisk riktning.

storlek och kontinuitet.

Syfte

Lämna bidrag

Det huvudsakliga ändamålet ska i första hand tillgodoses

Vill du stötta Stiftelsen och tillsammans med oss göra en

genom understödjande av befintlig ungdomsverksamhet som

insats för barn- och ungdomar? Sätt in ditt bidrag på bank

bedrivs inom olika ideella föreningar och organisationer.

gironummer 142-9489. Vi garanterar att de pengar du sätter
in i Stiftelsen går rakt ut i föreningslivet, och kommer barn

Syftet är att Stiftelsens stöd ska främja barn och ungdomars

och ungdomar till gagn. Detta är vad vi kallar den avbräcks

uppfostran bland annat avseende frågor som rör människors

obefintliga ansatsen. Kom ihåg; ingen kan göra allt, men alla

lika värde, arbete mot mobbning, rasism och sexism samt

kan vi göra något.

att engagera föräldrarna i föreningens arbete i dessa frågor.
Stiftelsens förhoppning är att de föreningar som uppbär stöd

Värderingar och stödkriterier

gemensamt ska hjälpas åt att sträva för att utbilda barn och

Stiftelsen beviljar endast anslag inom vissa avgränsade

ungdomar, med idrotten som sammankopplande verktyg.

områden och Stiftelsen lägger vikt vid följande värderingar;

Mervärde

•

För Stiftelsen är avsikten att stödet till en förening ska skapa

till och med tolv år. Med toppning avses i detta fall att ge

ett mervärde, det vill säga vara en positiv kraft för att en
förening ska kunna utvecklas ytterligare. Det är därför viktigt

Ingen form av så kallad toppning ska ske i barnidrott upp
barn förtur till match- och cupspel baserat på kompetens.

•

I äldre åldersklasser kan uttagning baserat på träning och

att den stödsökande föreningen inte ersätter annat stöd med

kompetens ske förutsatt att alla bedöms utifrån samma

stöd från Stiftelsen eftersom då inget mervärde skapats.

grund och aldrig döms bort på förhand.
•

Föreningen ska aktivt arbeta för att behandla alla

Stiftelsen vill inte skapa ett förhållande till stödmottagaren

individer lika och ge dem förutsättningar och möjlighet

där denne blir beroende av Stiftelsen för sin verksamhet.

att utvecklas utifrån den egna kompetensen.

Det är därför viktigt att stödmottagaren fortsätter med sina

•

andra intäktsskapande insatser, såsom bidrag, sponsring,
medlemsavgifter och samhälleliga aktivitetsstöd med mera.

ungdomarna en positiv utbildning.
•

En stödmottagare premieras därför om denne ökar andelen
andra intäktsinsatser efter det att man erhållit stöd från

Föräldrar med barn i Föreningen ska uppträda som
föredöme i samband med träning och match.

•

Stiftelsen och tvärtom. På så sätt vill vi skapa en
katalysatoreffekt till förbättringar istället för en källa till

Ledare i Föreningen ska uppträda som föredöme och ge

Spelare i Föreningen ska uppträda sportsmannamässigt
på och vid sidan av planen.

•

beroende.

Föreningen ska motarbeta all form av mobbning, sexism
och rasism.

•
Söka stöd

Föreningen ska följa Riksidrottsförbundets regler mot
sexuella övergrepp.

Som förening är ni välkomna att lämna er ansökan när som

•

helst under året. Beslut rörande ansökan tas dock vid två
tillfällen under året. En gång i maj och en gång i oktober.

Ingen form av användande av otillåtna prestations
höjande medel får förekomma inom Föreningens lag.

•

Föreningen ska ha en barn- och ungdomspolicy som
årligen presenteras för Föreningens ledare.

Stiftelsen beviljar endast anslag inom vissa avgränsade
områden.
Läs mer under Värderingar och stödkriterier till höger.

För mer utförlig information se www.stiftelsendunross.se
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