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FRIVILLIGSTRATEGI
2016-2020
Sammenslutningen af Unge Med Handicap (SUMH) ønsker at fastholde og øge fokus på de
frivillige. SUMH har derfor med baggrund i SUMH’s frivilligpolitik udarbejdet en 5-årig
frivilligstrategi.

MÅL
VI VIL ARBEJDE FOR AT FÅ FLERE FRIVILLIGE I SUMH
Der er i SUMH tilknyttet et netværk af engagerede frivillige, men vi ønsker at være endnu flere for
at kunne gøre en endnu større forskel.
DELMÅL
- 15 nye frivillige årligt - med som uden handicap
- Flere varierende frivillige opgaver
- Udbrede kendskabet til SUMH blandt unge
TILTAG
- Oplæg om SUMH forskellige steder - eksempelvis på gymnasier, informationsmøder, hvor
kendskabet til SUMH kan blive udbredt, herunder mulighederne for frivilligt arbejde i SUMH.
- Flere sociale aktiviteter
- Vi vil kontakte MO´erne og oplyse om frivillige opgaver

MÅL
VI VIL FASTHOLDE DE FRIVILLIGE I SUMH
Vi ønsker at fastholde de engagerede frivillige, der allerede gør et stort stykke frivilligt arbejde i
SUMH.
DELMÅL
- Mindst en fjerdedel af de nye frivillige skal fortsætte i et andet SUMH-projekt
- Vi vil sikre tilfredshed blandt de frivillige
TILTAG
- Flere sociale arrangementer
- Kontinuerlig kontakt mellem de frivillige og frivilligteamet
- Tilfredsheden blandt frivillige vurderes gennem undersøgelser.
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MÅL
VI VIL UDVIKLE DE FRIVILLIGE
I SUMH ønsker vi at udvikle vores frivillige. Som frivillig modtager man ikke løn for sit arbejde, men
derfor skal de frivillige stadig udvikles. Det er dels for, at de frivillige har mulighed for at udvikle sig
individuelt og dels for at optimere det udførte arbejde.
DELMÅL
- De frivillige skal føle sig rustet til at udføre specifikke opgaver
- Vi vil lave kurser for de frivillige, hvor udviklingen er i fokus
TILTAG
- Minimum ét kursus årligt for de frivillige
- Forberedelse til frivillige opgaver vægtes højt
- Sørge for at de frivillige altid har noget at deltage i

MÅL
BLIVE BEDRE TIL AT PROMOVERE FRIVILLIGE ARRANGEMENTER
Vi ønsker at optimere promoveringen, ved arrangementer af både faglig og social karakter.
DELMÅL
- Mere kontakt til MO’erne om aktiviteter i SUMH
- Planlægge aktiviteter i god tid
TILTAG
- Et halvt år før større arrangementer skal dato være fastlagt og arbejdsgruppe nedsat
- Aktivitetskalender og mail til MO’erne
- Øremærke pladser til MO’erne ved arrangementer
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