Årsberetning 2013

Politik
Overordnet:
SUMH har i det forgangne år arbejdet hårdt på at etablere en politisk platform, hvorfra det er muligt at tale
med, og ikke til, politikere. Dialogen skal være i højsædet, hvis vi skal skabe et samfund hvor unge med
handicap bliver en aktiv ressource, hvor en funktionsnedsættelse ikke bliver et handicap. Det er sket på flere
måder og niveauer. Bl.a. har der været afholdt to ekspertcamps, omkring uddannelse og beskæftigelse, hvor
både politikere, unge og andre eksperter deltog. Derudover har der selvfølgelig været møder med forskellige
politikere, men også gennem deltagelsen på Folkemødet 2013 fik SUMH markeret sig, på en mere uformel,
politisk scene. Det politiske arbejde er, i årsberetningen, inddelt i fire forskellige punkter der følger
herunder:

Kontakt til politikere:
SUMH har i løbet af året haft stor fokus på især uddannelse og beskæftigelse og seksualitet. I denne
sammenhæng har vi mødtes med en række politikere, for at diskutere alt fra SU-reformen til aktiv sexhjælp
for unge med handicap. Også igennem de afholdte ekspertcamps, omkring hhv. videregående uddannelser
og beskæftigelsesreformen, har vi opnået kontakter.
SUMH har efterhånden fået slået sig fast som politisk aktør, særligt på handicapområdet, som en ung,
nytænkende og samarbejdsvillig organisation. Der er blevet afholdt flere møder med daværende
uddannelsesminister Morten Østergård, hvor der bl.a. er blevet talt om konsekvenser af SU- og
studiefremdriftsreformen. Herudover har projektet LigeLyst eksempelvis fået foretræde for socialudvalget i
Folketinget, hvilket var både vellykket og givende for politikere såvel som for SUMH. Der har altså været tale
om en mere fokuseret, politisk indsats, som har givet en stærkere tilknytning til en række politikere, hvoraf
også Jens Christian Thulesen Dahl bør nævnes, bl.a. som deltager i de to ekspertcamps.
Det politiske arbejde har været udført af enkelte personer fra bestyrelsen, og således er der ikke blevet
inddraget flere frivillige end nødvendigt i møder mv. Grunden hertil har været, at det har været frugtbart at
opbygge relationer til politikere gennem enkelte personer. Vi mener at det i den nærmere fremtid giver
mening at fastholde denne tilgang, da det er vigtigere at skabe personlige kontakter end at inddrage mange
frivillige blot for at gøre det.

Ungdomspolitisk debatmøde:
Som en del af sidste års repræsentantskabsmøde blev der afholdt en ungdomspolitisk debat mellem
Venstres Ungdom og Socialistisk Folkepartis Ungdom. Der er ikke blevet afholdt yderligere ungdomspolitiske
debatter.

Folkemødet på Bornholm:
SUMH deltog efter planen på Folkemødet 2013, og det var en god oplevelse for de udsendte samt
organisationen som helhed. Undervejs blev der udført en politisk kampagne, og de frivillige deltog i flere
forskellige debatter. SUMHs politik blev på denne måde sat på dagsordenen og de frivillige samt
organisationen som helhed blev synliggjort. På trods af mange gode debatter, blev der ikke skabt mange
politiske kontakter undervejs. Det var dog heller ikke meningen, at SUMH skulle være overalt, men gribe
muligheden hvis den bød sig, hvilket også har været tilfældet.

Politisk strategi:
Bestyrelsen har i samarbejde med daværende politisk konsulent, Pernille Van Kleef, udviklet en politisk
strategi, der bl.a. indbefatter at der halvårligt vælges to mærkesager i bestyrelsen. De mærkesager der indtil
videre har været arbejdet med er ”Fra uddannelse til arbejdsmarked”, der handlede om de udfordringer

nyuddannede med et handicap står over for, når de skal ud på arbejdsmarkedet for første gang. Herudover
er der blevet arbejdet med ”Overgangen fra barn til voksen”, hvor det store spring man som ung med
handicap tager når man bliver myndig, i form af langt større ansvar for egen sagsbehandling, som
arbejdsgiver for hjælpere m.m.

Frivillige
Overordnet:
SUMHs bestyrelse har nedsat en gruppe, som sammen med sekretariat, har ansvaret for udførelsen af
initiativplanen, der blev vedtaget ved sidste repræsentantskabsmøde. Derudover følger gruppen
Frivillighedsstrategien 2013-18 som ligeledes blev vedtaget på sidste års repræsentantskabsmøde.
Frivillige og projekterne:
Som led i Frivilligstrategien har SUMH forsøgt at søge flere projekter, der indholdsmæssigt har et fokus på at
tiltrække flere nye frivillige til organisationen. Projekterne koncentrerer sig om frivilligt socialt arbejde. Indtil
videre er der dog ingen af projektansøgninger der har båret frugt.
Frivillige og de sociale medier
Der er blevet udarbejdet et materiale som skal gøre det mere nemmere at opstarte en frivillig arbejdsgruppe
og udvalg i SUMH. Materialet indeholder guidelines og spilleregler til netop dette. Således at det kan komme
så godt fra start så muligt. Det er at finde på SUMHs hjemmeside www.sumh.dk. Frivilliggruppen og
sekretariatet har koncentreret sig om at gøre SUMHs facebookside mere levende, ved i højere grad at sætte
fokus og gøre opmærksom på arrangementer, SUMHs politiske arbejde og general mediedækning. Her er
der f.eks. blevet sat fokus på frivillige i SUMH ved ugentligt at fortælle om ’Ugens Frivillig’. Yderligere er der
blevet oprettet en facebookgruppe under navnet ’SUMH’ere’. En gruppe for frivillige i SUMH. Gruppen
fungere som et netværk for frivillige der er tilknyttet SUMH. I gruppen annoncere SUMH om vores sociale
arrangementer, sekretariatet kan annoncerer om hjælp til projekterne, arbejdsgrupperne kan efterspørge
nye medlemmer og de henvendelser SUMH får ude fra folk der har brug for frivillige unge med eller
kendskab til unge med handicap, kommer også ud i gruppen. Der er også mulighed for, at
medlemsorganisationer kan slå henvendelser op i gruppen. På den måde kan gruppen være en platform for
frivillig netværk for både SUMH og medlemsorganisationerne.
Nye frivillige
Rollemodel-projektet ”Vi Går Foran” er afsluttet. Der blev uddannet XX antal rollemodeller, som alle har
udført meget forskellige og spændende projekter og aktiviteter. Projektet har derfor givet SUMH mange nye
frivillige.

Medlemsorganisationer
Overordnet:
SUMHs bestyrelse har nedsat en medlemsorganisations-gruppe (MO-gruppe) bestående af tre
bestyrelsesmedlemmer. Gruppen har til opgave at følge initiativplanen på området og derigennem skabe en
endnu bedre kontakt og samarbejde mellem SUMH og medlemsorganisationerne.
Besøg i og samarbejde med medlemsorganisationerne:
MO-gruppen har i 2013 besøgt følgende medlemsorganisationer: DBSU, Ungdomskredsen,
Muskelsvindsfonden, SIND, FNUG og SPU. Målet om at nå at besøge alle medlemsorganisationer er derfor
ikke nået, men er stadigt et mål i 2014. Målet med besøgene er at informere vores medlemsorganisationer
om SUMHs arbejde og for at SUMH kan få en fornemmelse af hvad der politisk optager
medlemsorganisationerne således at SUMH kan tilrettelægge sit politiske fokus, så det bedst muligt er til
gavn for medlemsorganisationerne. Derudover oplyseses medlemsorganisationerne om SUMHs
konsulenttjeneste og hvad de ellers kan bruge SUMH til.
SUMH er også interesseret i i højere grad at samarbejde med medlemsorganisationerne. Et eksemble på det
er det samarbejde SUMH har fået etableret med MUG (Muskelsvindsfondens Ungdomsgruppe) nyopstartede
politiske gruppe: PAS (Politisk Aktive Svindlere). Samarbejdet skal bestå i erfarings og videns udveksling
omkring politisk arbejde og rekruttering af frivillige osv. Derudover vil det også være muligt at samarbejde
om politisk arbejde og projekter der, hvor det giver mening.
Gruppens arbejde fremadrettet:
MO-gruppen har planer om afholde et seminar for medlemsorganisationerne i 2014. Seminaret skal have
fokus på netværk og samarbejde på tværs af organisationerne.
MO-teamet har forsat som mål i 2014 at besøge mindst 5 potentielle nye medlemsorganisationer eller
organisationer der ønsker hjem til at starte en ungdomsgruppe.

Projekter
Overordnet:
SUMHs bestyrelse har i 2013 udarbejdet en projektstrategi for SUMH, som omhandler processen omkring,
hvordan SUMH udvikler og gennemfører projekter. Der er opstillet følgende mål for SUMHs projekter:
1) SUMHs projekter skal ramme mere end en handicapgruppe
2) SUMHs projekter skal stemme overens med SUMHs mission og vision
3) Mindst 85 % af SUMHs sekretariats kapacitet udgøres af projekter

4) SUMH udvikler og ansøger hvert år om minimum fire projekter inden for det års gældende faglige
og strategiske fokus
Målene er sat for at sikre at processerne for udvikling og afvikling af projekter. Således at man sikre at der
er en rød tråd for SUMHs projekter. Bestyrelse følger løbende, hvordan det går med opfyldelsen af disse
mål. Der er indført nye procedurer omkring projektudvikling, sådan at bestyrelsen løbende kan følge med i,
hvilke projekter der er under udvikling, samt involveres i projektudviklingen hvor det giver mening.
Afsluttede projekter:
SUMH i 2013 afsluttet en række projekter, nemlig Handicappolitikker på uddannelsesinstitutionerne, Projekt
Seksualpolitik på specialskoler samt Vi går foran – rollemodeller for unge med handicap. Det er alle afsluttet
med tilfredsstillende resultat. Særligt projekt ’Vi går foran – Rollemodeller for unge med ’ har udmærket sig
ved at vinde DUFs Foreningspris 2013.
Derudover er rapporten for projekt ’Fra Uddannelse til arbejdsmarkedet’ blevet udgivet. Rapportens
resultater har både haft medier, politikere og andre relevante folk interesse.
Projekter fremadrettet:
I 2013 har SUMH opstartet projekt LigeLyst, som har til formål at lave seksualoplysning for unge med
handicap samt at nedbryde tabuer omkring unge med handicap og seksualitet. Projektet er godt i gang og
kampagnen har givet projektet meget positiv opmærksomhed fra bla. landsdækkende medier.
Bestyrelsen har valgt ”Unge med handicap som forandringsagenter” som særligt fokus for SUMHs projekter i
det kommende år. Mange nye projekter vil således have dette tema som omdrejningspunkt.
SUMH står ved årsskiftet i en situation, hvor der er færre projekter end tidligere, hvilket påvirker SUMHs
samlede økonomi og kapacitet negativt. Der arbejdes hårdt på projektudvikling og ekstern finansiering i
2014.

Hvem sidder hvor 2013
Bestyrelsen
Mads Brix Baulund (formand)
Signe Hartvig Daugaard (næstformand)
Louise Aasberg Rasmussen
Maria Holm Jensen (frem til august 2013)
Oliver Larsen
Rie Lynge Rasmussen
Sigrid Stilling Netteberg
Trine Skærbæk

Uganda-udvalg
Isak Kornerup Houe (formand)
Cecilie Zester (fra november 2013)
Claudia Sabini (fra november 2013)
Fie Surianinoff (fra februar 2013)

Ida Petersen (fra november 2013)
Rasmus Storgaard (frem til november 2013)
Rie Lynge Rasmussen
Sabrina Rosendahl Johnsen (frem til februar 2013)
Signe Hartvig Daugaard (februar-oktober 2013)
Siri Sæderup (frem til november 2013)
Thomas Arpe (frem til februar 2013)

Nepal-udvalg
Jens Haavig Thomsen (formand fra august 2013)
Rikke Dieu Larsen (formand frem til maj 2013)
Andreas Mailland Christensen (frem til december 2013)
Anna Le Dous
Christopher Strøyer (fra august 2013)
Kasper Lassen (august-december 2013)
Mads Brix Baulund
Simone Jacobsen (fra august 2013)
Tim Hansen (frem til august 2013)

Festudvalg (fra november 2013)
Rie Lynge Rasmussen (formand)
Anders Berenth
Isabella Leandri-Hansen
Jonas Pedersen
Mikkel Kampmann
Niels Vogesen
Sigrid Stilling Netteberg

Folkemødegruppen
Rie Lynge Rasmussen (tovholder)
Lykke Jauss Madsen
Osman Sari
Rasmus Lund-Sørensen

Fleksible professionsuddannelser
Kristine Rovsing (tovholder)
Rie Lynge Rasmussen
Lykke Jauss Madsen
Andreas Mailland Christensen

Opfør dig pænt!
Rasmus Lund-Sørensen
Amalie Bille Nyvang
Berit Sørensen
Jens Haavig Thomsen
Sarah Munk

Sekretariatet
Anna Grann (fra januar 2014)
Esben Holager
Ida Krogh Sjöholm
Jane Nørgaard Øhle (januar-september 2013)
Karen Vestergård Jacobsen
Karina Dahlgaard
Karina Maria Reland
Kim Steimle Rasmussen
Miriam Madsen
Nicolai Svejgaard Poulsen (august-december 2013)
Pernille van Kleef Madsen (frem til august 2013)
Peter Lentz
Sidsel Munkebo Hansen
Tina Langerskov Buchhave

