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Stefna UMFÍ sem hér liggur fyrir er niðurstaða heildstæðrar
stefnumótunarvinnu sem unnin var í samvinnu stjórnar, starfsfólks
og fulltrúa frá sambandsaðilum. Vinnan hófst á vormánuðum 2015
með greiningarvinnu á stöðu hreyfingarinnar. Eftir það var skipaður
stýrihópur sem fór fyrir vinnunni. Settir voru á fót fimm vinnuhópar
út frá niðurstöðum greiningarvinnunnar. Í þeim tóku þátt fjöldi
einstaklinga úr hreyfingunni, úr öllum landshlutum. Framlag allra
þessara aðila reyndist ómetanlegt við mótun stefnunnar og áherslur
þær sem í henni eru. Á sambandsþingi UMFÍ 2015 voru drög að
stefnuni kynnt og þingheimur fékk tækifæri til að koma áherslum
sínum á framfæri.
Yfirskrift stefnunnar, Samfélaginu til góða, vísar til þess að gera
skuli gott starf hreyfingarinnar betra, stuðla að sterkari einstaklingum,
öflugri félögum og bættu samfélagi.
Stefnumótunin snýst um að efla sameiginlegan skilning og gera betur.
Stefnan og áherslur hennar munu auðvelda hreyfingunni að ná settu
marki og að stefna saman í sömu átt.
Við erum stolt af starfi ungmennafélagshreyfingarinnar um
land allt og horfum björtum augum til framtíðarinnar.
Haukur Valtýsson
formaður UMFÍ
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SAMFÉLAGINU
TIL GÓÐA

BETRI EINSTAKLINGAR
BETRI FÉLÖG
BETRA SAMFÉLAG
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SAMANTEKT
Meginmarkmið UMFÍ er ræktun lýðs og lands. Stefnan felur í sér bætta lýðheilsu,
betri einstaklinga, betri félög og betra samfélag. Hún vísar til þess að bæta stöðugt
það sem fyrir er.

Árangur endurskilgreindur. UMFÍ vill færa nálgunina yfir á breiðara svið og bæta
líf einstaklinga, samfélaginu til góða. Árangurinn felst í jákvæðu áhrifunum á líf
fólks og samfélagsins í heild.

Níu áhersluflokkar snúa að innihaldi stefnunnar og vinnulagi. Í þeim eru jafnframt
settar fram sérstakar áherslur, sem endurspeglast í eftirfarandi þáttum:

		

UMFÍ eflir þátttöku í íþróttum og hreyfingu

		

UMFÍ er leiðandi í fræðslu og forvörnum

		

UMFÍ styrkir grasrótarstarf

		

UMFÍ sinnir útbreiðslu og kynningarstarfi

		

UMFÍ er umhugað um náttúru og umhverfi

		

UMFÍ er nútímaleg og leiðandi samtök

		

UMFÍ byggir á traustum stjórnarháttum

		

UMFÍ er öflugur samstarfsaðili

		

UMFÍ byggir á sjálfboðaliðastarfi
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STJÓRNSKIPULAG UMFÍ

SAMBANDSÞING
NEFNDIR

SAMBANDSRÁÐSFUNDUR

STJÓRN
NEFNDIR

FRAMKVÆMDASTJÓRN

FRAMKVÆMDASTJÓRI

ÞJÓNUSTU- OG
VERKEFNASVIÐ
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UM UMFÍ
Ungmennafélag Íslands, skammstafað UMFÍ er landssamband
ungmennafélaga á Íslandi. UMFÍ var stofnað á Þingvöllum
2. ágúst 1907 Sambandsaðilar UMFÍ eru 29 talsins. Í hreyfingunni
eru í dag um 160.000 manns, í rúmlega 300 ungmenna- og
íþróttafélögum um allt land.

UMFÍ leggur áherslu á að allir geti tekið þátt í íþróttum og hreyfingu og
verið hluti af öflugri liðsheild í samfélaginu. UMFÍ lætur sig varða lýðheilsu
og leggur sitt af mörkum til að búa komandi kynslóðum sem best uppvaxtarskilyrði.

UMFÍ sinnir forvörnum og fræðslu, leggur áherslu á að vinna að líkamlegum,
andlegum og félagslegum þroska félagsmanna, ásamt því að kenna þeim að
bera virðingu fyrir umhverfi sínu og náttúru landsins. Ungmennafélagsandinn
er grundvöllur að öllu starfi hreyfingarinnar og er sjálfboðaliðinn og framlag
hans forsenda starfseminnar.

UMFÍ er þjónustu- og samstarfsvettvangur fyrir sambandsaðila og
aðildarfélög þeirra. UMFÍ leggur áherslu á fagleg vinnubrögð, jákvæð
samskipti og samvinnu með sameinaða krafta að leiðarljósi.
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HLUTVERK
RÆKTUN LÝÐS
OG LANDS
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GILDI
ÞÁTTTAKA

ALLIR MEÐ, SAMVERA OG FJÖLBREYTNI

HEILBRIGÐI

LÝÐHEILSA, HREYSTI OG GLEÐI

VIRÐING

VIRÐING FYRIR SJÁLFUM SÉR, ÖÐRU FÓLKI OG UMHVERFINU

TRAUST

SKIPULÖGÐ, FAGLEG OG GEGNSÆ VINNUBRÖGÐ

UMFÍ er málsvari þess að allir geti tekið þátt á sínum forsendum.
UMFÍ leggur áherslu á gleðina sem felst í samveru, breiðri
þátttöku og trúir á gildi þess að láta gott af sér leiða, bera
virðingu fyrir sjálfum sér, öðrum og umhverfinu.
UMFÍ er framsækin hreyfing, sýnir frumkvæði og vinnur
að markmiðum sínum á faglegan hátt.
Gildi UMFÍ endurspeglast í ungmennafélagsandanum sem
felur í sér að bæta sjálfan sig og samfélagið um leið.
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MARKHÓPAR
ÞÁTTTAKENDUR
FORRÁÐAMENN
ÞJÁLFARAR
STJÓRNENDUR
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SÉRSTAKAR
ÁHERSLUR
UNGT FÓLK
ELDRI ALDURSHÓPAR
JAÐARHÓPAR
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ÁSKORANIR
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Íslenskt samfélag er að breytast og því er mikilvægt að
hafa það hugfast að breyttar þarfir kalla á breytt vinnubrögð.
Mikill munur er á stöðu sambandsaðila innan UMFÍ og
mikilvægt að bregðast við því svo hægt sé að styrkja
starfsemi þeirra.
Finna þarf leiðir til að styðja við sjálfboðaliða og
gera framlag þeirra sýnilegra.
Mikilvægt er að nýta tækninýjungar til breyttra vinnubragða.
Eftirspurn er eftir þjálfun forystumanna innan hreyfingarinnar
ásamt efni fyrir þjálfara.
Fleiri vilja stunda fjölbreytta hreyfingu og stunda
fleiri íþróttagreinar.
Eldri borgurum hefur fjölgað mikið og mun sú þróun halda
áfram á komandi árum.
Kyrrseta hefur aukist mikið og æ fleiri þjást af sjúkdómum
tengdum lífsstíl og hreyfingarleysi. Á það einnig við um
andlega líðan.
Virðing fyrir náttúru og umhverfi þarf að fléttast inn í daglegt
líf fólks með jákvæð áhrif á þróun samfélagsins að leiðarljósi.
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FRAMTÍÐARSÝN
UMFÍ
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UMFÍ ER ÖFLUG FJÖLDAHREYFING

sem skiptir einstaklinga og samfélagið máli.

UMFÍ ER STERKUR SAMSTARFSAÐILI

sem mætir þörfum sambandsaðila og bætir samfélagið.

UMFÍ SINNIR KJARNASTARFSEMI
á sviði íþrótta og lýðheilsu.

UMFÍ SÝNIR SAMFÉLAGSLEGA ÁBYRGÐ

sem fylgist með straumum og stefnum í samfélaginu.

UMFÍ ER FRAMSÆKIN FÉLAGASAMTÖK
og hefur frumkvæði.
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UMFÍ
EFLIR ÞÁTTTÖKU Í ÍÞRÓTTUM
OG HREYFINGU

Stefna og framtíðarsýn

STEFNA
UMFÍ leggur áherslu á íþróttaiðkun, hreyfingu og bætta lýðheilsu fyrir alla. UMFÍ
vinnur markvisst að því að skapa vettvang og verkefni sem mæta þörfum landsmanna
og hvetur þá til þátttöku. Mikilvægt er að allir fái notið sín í leik og starfi og geti stuðlað
að betri líkamlegri, andlegri og félagslegri heilsu sinni og annarra. Árangur næst
þegar byggt er á styrkum stoðum. UMFÍ vill leggja sitt af mörkum við að styrkja
grasrótarstarf hreyfingarinnar.

MARKMIÐ
- Að stuðla að almennri hreyfingu og iðkun fjölbreyttra íþrótta.
- Að sambandsaðilar og aðildarfélög þeirra bjóði
upp á fjölbreytt starf og góða þjónustu.
- Að allir þjóðfélagshópar hafi aðgengi að
og geti tekið þátt í fjölbreyttri hreyfingu.
- Að efla þekkingu á jákvæðum áhrifum
hreyfingar og íþrótta fyrir heilsu landsmanna.
- Að efla mótahald og viðburði á vegum UMFÍ.
- Að auka þekkingu á þörfum og áhuga iðkenda.
- Að styrkja sambandsaðila og aðildarfélög þeirra
með faglegum og markvissum vinnubrögðum.

LEIÐIR
Að standa fyrir faglegri umræðu og miðla þekkingu um íþróttir og hreyfingu.
Að halda Landsmót UMFÍ, Unglingalandsmót UMFÍ, Landsmót UMFÍ 50+
og Hreyfiviku UMFÍ með áherslu á þátttöku og samveru.
Að standa fyrir fjölbreyttum verkefnum sem stuðla að hreyfingu með
áherslu á nýjungar í hefðbundnum sem óhefðbundnum greinum.
Að hvetja sambandsaðila og aðildarfélög til að þróa ný og fjölbreytt verkefni.
Að styðja og efla starf fyrir þjóðfélagshópa þar sem þátttaka er lítil.
Að kanna og greina áhuga og þarfir þátttakenda.
Að miðla upplýsingum til sambandsaðila, aðildarfélaga þeirra, þjálfara og sjálfboðaliða.
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UMFÍ
ER LEIÐANDI Í FRÆÐSLU
OG FORVÖRNUM
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STEFNA
UMFÍ leggur áherslu á að vera leiðandi í fræðslu- og forvarnastarfi. UMFÍ leggur
áherslu á mikilvægi sterkrar sjálfsmyndar svo að hver og einn geti tekið upplýstar
ákvarðanir um eigin hegðun og lífstíl. UMFÍ vill halda uppi öflugri upplýsingagjöf
og fræðslu með fagmennsku að leiðarljósi. UMFÍ vill að boðið sé upp á fjölbreytt
tækifæri til þátttöku í skipulögðu starfi og samveru fjölskyldunnar.

MARKMIÐ
- Að vera leiðandi í forvörnum sem varða heilsu og holla lífshætti.
- Að auðvelda aðgengi og auka framboð á fræðslu, óformlegu námi
og félagsstarfi með þarfir einstaklinga í huga.
- Að skapa ungmennum vettvang til áhrifa.
- Að styrkja og efla leiðtogahæfileika og sjálfsmynd einstaklinga.
- Að efla forystufólk sambandsaðila og aðildarfélaga þeirra.

LEIÐIR
Að starfrækja ungmenna- og tómstundabúðir fyrir unglinga.
Að kanna kosti og möguleika á stofnun lýðháskóla á Íslandi.
Að þróa efni og miðla þekkingu til að styrkja starfsemi
sambandsaðila og aðildarfélaga þeirra.
Að hvetja til hollra lífshátta alla ævi.
Að vera vettvangur fyrir ungt fólk til að halda viðburði.
Að endurbæta og þróa leiðtogaskóla UMFÍ.
Að vekja athygli á menningarstarfi sambandsaðila og aðildarfélaga
þeirra, svo sem leiklist og útgáfustarfsemi.
Að útbúa kennsluefni um andlega og félagslega þætti.
Að hvetja og styðja við þátttöku á námskeiðum samstarfsaðila erlendis.
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UMFÍ
STYRKIR GRASRÓTARSTARF
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STEFNA
UMFÍ leggur áherslu á sterkan fjárhagsgrunn í starfi hreyfingarinnar. Í því felst
að styrkja núverandi starfsemi ásamt því að virkja nýja möguleika. UMFÍ aðstoðar
sambandsaðila og aðildarfélög þeirra við stjórnun og rekstur og leggur áherslu
á að starfsemin sé í samræmi við lög og reglur.

MARKMIÐ
- Að efla og styrkja fjárhagslegan grunn sambandsaðila
og aðildarfélaga þeirra m.a. með því að fjölga fjáröflunarleiðum.
- Að fjölga umsóknum sambandsaðila til Evrópu unga fólksins
og annarra sambærilegra sjóða.
- Að stuðla að byggingu fjölbreyttra íþróttamannvirkja
um allt land til æfinga, viðburða og mótahalds.
- Að veita sambandsaðilum og aðildarfélögum þeirra
ráðgefandi aðstoð.

LEIÐIR
Að arður frá Íslenskri getspá sé greiddur til sambandsaðila.
Að nýta sér félagaáheit Íslenskra getrauna.
Að kynna starfsemi og möguleika á styrkjum frá Evrópu
unga fólksins og aðstoða við umsóknarferli.
Að kynna sjóði UMFÍ og aðra sjóði fyrir sambandsaðilum og aðildarfélögum þeirra.
Að hvetja sveitarfélög til uppbyggingar varðandi æfingaaðstöðu, viðburði og mótahald.
Að hvetja stjórnvöld til að styrkja fjárhagsgrunn og stöðu sambandsaðila.
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UMFÍ
SINNIR ÚTBREIÐSLU
OG KYNNINGARSTARFI

Stefna og framtíðarsýn

STEFNA
UMFÍ leggur áherslu á að kynna mikilvægi starfseminnar og að nýta fjölbreyttar
og nútímalegar aðferðir til að auka sýnileika og að ná til allra aldurshópa. UMFÍ
rækir hlutverk sitt sem þjónustuaðili gagnvart sambandsaðilum og samfélaginu
m.a. með öflugu kynningarstarfi.

MARKMIÐ
- Að upplýsingum og fréttum um starfsemi UMFÍ sé komið á framfæri.
- Að verkefni UMFÍ séu sýnileg.
- Að þjónusta og hlutverk UMFÍ sé vel þekkt.
- Að árangur af starfi UMFÍ sé metinn reglulega.

LEIÐIR
Að gefa út tímaritið Skinfaxa.
Að nýta fjölbreyttar aðferðir við miðlun upplýsinga.
Að taka saman tölulegar upplýsingar sem grundvöll að ákvarðanatöku.
Að markaðssetja verkefni og viðburði UMFÍ með markvissum hætti.
Að þróa verkfærakistu fyrir sambandsaðila og aðildarfélög þeirra
til þess að nýta við útbreiðslu og kynningarmál.
Að hvetja sambandsaðila og aðildarfélög þeirra til að vera virk
í umræðu um íþróttir, lýðheilsu og félagsstarf.
Að samræma útlit á kynningarefni UMFÍ.
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UMFÍ
ER UMHUGAÐ UM
NÁTTÚRU OG UMHVERFI

Stefna og framtíðarsýn

STEFNA UMFÍ
UMFÍ leggur áherslu á almenna umhverfisvitund og virðingu fyrir umhverfi og náttúru
landsins. UMFÍ er til fyrirmyndar í umhverfismálum, komandi kynslóðum til góða.
Sérstök áhersla er lögð á umhverfismál sem tengjast öllum viðburðum á vegum UMFÍ.

MARKMIÐ
- Að auka umhverfisvitund og virðingu fyrir náttúru landsins.
- Að stuðla að samveru fólks í náttúru Íslands.
- Að lágmarka neikvæð áhrif af starfsemi og viðburðum UMFÍ á umhverfið.

LEIÐIR
Að þróa umhverfisverkefni með áherslu á umgengni.
Að þróa verkefni með áherslu á samveru úti í náttúrunni.
Að kortleggja og kynna skógarreiti ungmennafélaga vítt og breitt um landið.
Að á viðburðum UMFÍ séu kynntir möguleikar á umhverfisvænum leiðum
ásamt fræðslu og hvatningu til þess að nýta þær.
Að beina athygli að einstaklingum og félögum sem eru til fyrirmyndar í umhverfismálum.
Að vekja athygli á mikilvægi þess að allir leggi sitt af mörkum til umhverfismála.
Að Þrastaskógur verði ákjósanlegur útivistarstaður.
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UMFÍ
NÚTÍMALEG OG
LEIÐANDI SAMTÖK

Stefna og framtíðarsýn

STEFNA
UMFÍ leggur áherslur á að vera nútímaleg, aðgengileg og leiðandi samtök í stöðugri
framþróun. Samtökin bregðast við og laga sig að breyttum þörfum samfélagsins.

MARKMIÐ
- Að þátttaka í viðburðum og verkefnum sé öllum opin.
- Að viðburðir séu fjölbreyttir og einkennist af nýjungum
jafnt sem hefðbundnum og þjóðlegum þáttum.
- Að tækninýjungar séu nýttar til að efla þátttöku og upplýsingagjöf.
- Að útbúa skilvirka verkferla til eflingar starfsins.

LEIÐIR
Að taka upp skipulagða rafræna skráningu gagna og geymslu þeirra.
Að útbúa kynningar- og fræðsluefni fyrir sambandsaðila og aðildarfélög
þeirra til þess að nota við starfsemi sína.
Að þróa rafræn og gagnvirk námskeið og annað kynningarefni.
Að auðvelda fundahöld með fjarfundarbúnaði
og nýta nýja tækni til upplýsingamiðlunar.
Að skapa reglulegan samráðsvettvang til skoðanaskipta innan hreyfingarinnar.

29

UMFÍ
BYGGIR Á
TRAUSTUM STJÓRNARHÁTTUM

Stefna og framtíðarsýn

STEFNA UMFÍ
UMFÍ leggur áherslu á gott skipulag og fagleg vinnubrögð og að þau séu gagnsæ
og skilvirk með ábyrgð og lýðræði að leiðarljósi. Stuðlað er að vellíðan og
góðum starfsanda þar sem öflug liðsheild vinnur af metnaði að því að bæta
starfsemi hreyfingarinnar.

MARKMIÐ
- Að sýna fram á góða og trausta stjórnarhætti.
- Að auka upplýsingaflæði og lýðræðisleg vinnubrögð.
- Að fjármunir hreyfingarinnar séu nýttir á skilvirkan hátt.
- Að endurskoða reglulega innra starf hreyfingarinnar.
- Að eftirsóknarvert sé að starfa innan hreyfingarinnar og að þar starfi
fjölbreyttur hópur fólks með mismunandi hæfileika og metnað að leiðarljósi.

LEIÐIR
Að verkferlar og vinnulag ásamt hlutverkum, skipan
starfshópa og nefnda verði skilgreint í handbók.
Að útbúinn verði innri vefur UMFÍ sem verði upplýsingaveita.
Að lögð verði áhersla á sveigjanleika í starfi
og eflingu mannauðs innan UMFÍ.
Að hvetja til heilsueflingar starfsfólks.
Að tekið sé mið af fjölbreytni og jafnrétti í starfi.
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UMFÍ
ER ÖFLUGUR
SAMSTARFSAÐILI

Stefna og framtíðarsýn

STEFNA UMFÍ
UMFÍ leggur áherslu á gott samstarf við önnur félagasamtök og stofnanir sem
samræmast stefnu og gildum UMFÍ. Einnig samvinnu við stjórnvöld og skólasamfélagið.
Jafnframt er lögð áhersla á sem víðtækast samstarf aðila innan UMFÍ. Með samvinnu
nást margfeldisáhrif og aukin skilvirkni þar sem heildarhagsmunum er betur borgið.

MARKMIÐ
- Að auka samstarf við aðila hérlendis og erlendis með
aukna sérhæfingu og verkaskiptingu að leiðarljósi.
- Að efla tengsl og samstarf þjónustumiðstöðvar við
sambandsaðila og aðildarfélög þeirra.
- Að vettvangur og aðstæður fyrir umræður bjóðist reglulega.
- Að samlegðaráhrif nýtist til góðra verka.

LEIÐIR
Að hafa frumkvæði að aukinni samvinnu og samskiptum innan íþróttahreyfingarinnar.
Að auka samstarf við samtök í æskulýðs- og lýðheilsustarfi.
Að styrkja og efla markvisst erlent samstarf.
Að efla samstarf við skólasamfélagið og stjórnvöld
m.a. með aukinni samvinnu varðandi rannsóknir.
Að efla tengsl milli sambandsaðila og aðildarfélaga þeirra, með þekkingu
og skilvirkni að leiðarljósi og koma á skipulögðum heimsóknum til þeirra.
Að leita eftir hagstæðum samningum við kaup á vörum
og þjónustu fyrir sambandsaðila og aðildarfélög þeirra.
Að tryggja aðgengi að öflugu skráningarkerfi fyrir
starfsemi sambandsaðila og aðildarfélaga þeirra.
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UMFÍ
BYGGIR Á
SJÁLFBOÐALIÐASTARFI

Stefna og framtíðarsýn

STEFNA
UMFÍ leggur áherslu á verðmæti sjálfboðaliðastarfsins enda hefur það verið
grundvöllur starfseminnar alla tíð og mikilvægasti þátturinn í starfi hreyfingarinnar.
Mikilvægt er að halda á lofti jákvæðum áhrifum sjálfboðaliðastarfs fyrir einstaklinginn
og samfélagið í heild. Það að láta gott af sér leiða skapar um leið félagsleg tengsl
fyrir einstaklinginn.

MARKMIÐ
- Að gildi sjálfboðaliðastarfs fyrir einstaklinginn og samfélagið sé metið að verðleikum.
- Að fjölga og viðhalda sjálfboðaliðum í starfi innan hreyfingarinnar.
- Að hlutverk sjálfboðaliða sé eftirsóknarvert og að þeir fái sem fjölbreyttust tækifæri.
- Að einstaklingar eflist með þátttöku í sjálfboðaliðastarfi.

LEIÐIR
Að vekja athygli á mikilvægi sjálfboðaliðastarfs.
Að nýta alþjóðlegan dag sjálfboðaliðans til þess að setja málefnið í sviðsljósið.
Að útbúa rafrænt efni sem sambandsaðilar og aðildarfélög þeirra
geta nýtt sér til að koma sjálfboðaliðastarfi af stað, viðhalda því og auka það.
Að beina athygli að einstaklingum og félögum sem eru til fyrirmyndar.
Að þróa kerfi til að finna, þjálfa og umbuna sjálfboðaliðum.
Að styðja við og hvetja til utanumhalds um störf sjálfboðaliða.
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„Andi UMFI er að einblína á að bæta sjálfan sig
og samfélagið um leið“
Guðni Th. Jóhannesson
forseti Íslands og verndari
ungmennafélagshreyfingarinnar
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