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INNE USTERKI  

Tej zasady jest włącznie i wspieranie wszystkich LGBT + ludzi-lesbijki Gay BI- i 

transseksualnych, a także osób fizycznych, którzy są interseksualne, Queer lub przesłuchanie, 

bezpłciowy, Pansexual itp 

ZGODNIE Z USTAWĄ O RÓWNOŚCI 2010  

Orientację seksualną odnosi się do osoby emocjonalne, romantyczny i/lub seksualnej atrakcji na inną 

osobę. Zmiany płci, osoba ma chronione charakterystyczne zmiany płci, jeśli osoba proponuje do 

poddania się, przechodzi, lub poddano proces (lub część procesu) do celów ponowne przypisywanie 

płci tej osoby przez zmiany fizjologiczne lub inne atrybuty płci [ustawy o równości 2010]. Chroni to 

graczy, urzędników i trenerów z dyskryminacją. Klub powinien wspierać każdy podjęcie kroków w celu 

'przypisanie ich seks' (lub przejście), czy te działania są "społeczny" (np. zmiana ich nazwy i zaimki, 

sposób ich wygląd lub sukienka) lub 'medycyna' (np. leczenie hormonalne, Chirurgia). Inne cechy 

chronione na mocy ustawy z 2010 r. o równości są wiek, niepełnosprawność, małżeństwa i spółki 

cywilnej, osobowej, ciąży i macierzyństwa, rasy, religii i przekonań i seks. 

 Młodych osób LGBT + pochodzą z wszystkich środowisk społeczno gospodarczych, religii, wyznań, 

narodowości i kultur. Szacuje się, że jest sześć procent populacji LGBT +, więc istnieje duża szansa, 

że w grupie 30 młodych ludzi, co najmniej dwa będzie lub będzie rosnąć do być lesbijką, gejem lub bi. 

Większość młodych ludzi będzie wiedział LGBT + osób, łącznie z rodziną i przyjaciółmi. Ponadto 

kawałek 2010 badania, finansowane przez Home Office, szacuje, że od 300 000 do 500 000 osób w 

Wielkiej Brytanii może zidentyfikować jako transpłciowych.  

Jednak osób LGBT + pozostają w dużej mierze niewidoczne wśród sportów, a dwie trzecie LGBT + 

młodych ludzi powiedzieć, że nie lubią sporty zespołowe. Ten brak widoczności, jak również błędne 

zrozumienie o LGBT + osób, przyczynia się do środowiska, homofobii i transfobii w sporcie. Może to 

spowodować potencjalnie LGBT + Młodzi ludzie czują się wykluczone, na białym tle lub niedoceniane. 

W związku z tym wszystkie mamy pewną rolę do odegrania w rozwiać mity na temat LGBT + osób, 

trudne homofobii i transfobii, kiedy one wystąpią i Tworzenie środowiska 7 na wózkach, gdzie każdy 

czuje się zawarte. Ważne jest, aby pamiętać, że ludzie sobie sprawę, są one LGBT + na różnych 

etapach ich życia; Jeśli młody człowiek wydaje się zidentyfikować w określony sposób, to znaczy 

pozostaną w ten sposób w przyszłości.  

Warto również pamiętać, że, gdy młodzież wyjdzie lub zidentyfikować chęci ponownego przypisania 

kobiecych to często po raz pierwszy już powiedzieli, że każdy, kto i jak oni to robią często będzie się 

w odpowiedzi na sposób, w jaki oni myślą, że inni zareagują. Niech im zdecydować, jak się czuje i co, 

jeśli w ogóle, tożsamości, czują się mają i być pomocne.  

"Wielu ludzi lesbijki, gay lub BI w sporcie doświadczają dyskryminacji po prostu ponieważ oni są 

postrzegane jako inny niż heteroseksualny 'norma': jak również przyczyną wielu sportowców lesbijki, 

gay lub bi pozostawić Kluby sportowe całkowicie, w najgorszych przypadkach takie negatywnych 

leczeniu doprowadziło samookaleczenia lub samobójstwa".  

Źródło: KPZR homofobicznych, znęcanie się w Sport wśród młodzieży, kwiecień 2011  

Każdy młody człowiek ma prawo być traktowane z godnością i szacunkiem; należą do nich 

wszystkich młodych ludzi, którzy są otwarcie LGBT + lub są uważane za. Klub kultury, który pozwala 

na co dzień korzystać z homofobią lub transfobicznym języka sprawia, że wszystko jest łatwiejsze dla 

graczy, aby cierpieć, wyzwiska i zastraszanie. To może mieć wpływ na młodego człowieka poczucie 

przynależności, poczucie własnej wartości i tam osiągnięcia. Umożliwienie niewłaściwego języka i 

dowcipy odbędzie się może utrudniać młoda osoba w wychodzi, że czują, że będą one podlegać 

dyskryminacji.  
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 LGBT + Młodzi ludzie mają te same potrzeby jak każdy inny nastolatek. Będziesz cieszyć się, 

osiągnąć i zachować bezpieczeństwo jeśli oni:  

·         Czuli się być sobą  
·         Czuliśmy się docenieni za to, kim oni są  
·         Czuć zawarte i częścią społeczności  
·         Dostęp do zasobów i informacji odnoszących się do nich  
·         Czuć się bezpiecznie i obsługiwanych  
·         Czują się rozmawiać, jeśli rzeczy nie idzie tak dobrze 

Nie założeń; to jest niemożliwe, aby powiedzieć, czy młody człowiek jest LGBT + przez sposób, w jaki 

działają, talk, sukienka lub przez kogo są ich przyjaciele.  

Jeśli młody człowiek wychodzi Ci lub po prostu chce rozmawiać jest ważne, aby wiedzieć, jak działać 

odpowiednio. Pamiętaj, że należy przyjmować go jako przedmiot dumy, że osoba ta postanowiła 

zdobyć zaufanie  

 zaoferować im pewność,  

 słuchać i być pomocne 

 kierować je do gdzie one uzyskać więcej porad i wskazówek.  

Co należy zrobić nigdy nie jest 

 Dyskutować orientacji seksualnej młodego człowieka z innymi 

 Dyskutować to ich rodzice/opiekunowie bez zgody osoby młode.  

 zrobić światło lub dowcip o tym, jak to mogło być trudne życie/zmiana decyzji aby zdobyć  

zaufanie.  

 Aby uzyskać więcej informacji na stronie  

www.Stonewall.org.uk lub porozmawiać z kimś rozmowy 0800 050 2020.  
www.LGBT.Foundation lub porozmawiać z kimś rozmowy 0345 3 30 30 30 

Zmniejszanie wrażliwości  

 W związku z powyższym jest ważne dla naszego klubu być niezwykle czujnym w tworzeniu 

bezpiecznego kultury, w tym:  

 Znalezienie sposobów rozumienia i komunikowania się z wszystkich dzieci i młodzieży  

 Zapewnienie najlepszej praktyki przez cały czas  

 Promowanie pozytywnego środowiska i zachowania, w których przyjęta jest różnica (w 

różnych zmysłów)  

 Podnoszenie świadomości tego, co nękania dyskryminacyjnego, jak, można odpowiedzieć i 

upewnij się, że są skuteczne systemy raportowania w celu umożliwienia graczy do zgłaszania 

przypadków  

 Wdrażanie kodeksu postępowania dla widzów i zawodników klubu  

 Akceptacji urzędników klubu szczególną rolę mają w ustawienie dobry przykład sposobu, w 

którym ludzie powinny zachowywać się wobec dzieci i młodzieży  

Uznaje się, że wzmacnianie dzieci i młodzież pomaga chronić je; Upewnij się, że nasz klub to klub 

słuchania, skutecznie komunikuje się z jego młodych zawodników i słuchanie ich potrzeby i sugestie 

zmian.  

Podziękowania  

North Wales krzyżowców WhRl chciałbym potwierdzić, że rozwój ten poradnik była wspomagana 

przez wytyczne napisany przez Stonewall i Fundacja Lgbt 


