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MO-STRATEGI 2016-2020
Dette er SUMHs strategi for arbejdet med vores medlemsorganisationer (MO’er) 2016-2020. Som
det fremgår af strategien leder vores mål og tiltag mod, at vi ønsker at styrke den ungdomspolitiske
handicapbevægelse både ved at gøre hver organisation stærkere og samtidig styrke båndende
imellem organisationerne. SUMH ønsker samtidig at arbejde for at flere patient- eller
handicapgrupper bliver organiserede.

MÅL
1) At nå ud til 2 nye handicaporganisationer om året og fortælle om, hvordan man
kan tiltrække, mobilisere og involvere unge.
TILTAG


SUMH vil målrettet opsøge to til tre handicaporganisationer med henblik på at
styrke disses ungdomsarbejde og interesse for medlemskab i SUMH.



SUMH vil fortsat dyrke netværk med relevante handicaporganisationer med
henblik på samarbejde og styrkelse af ungdomshandicaparbejde.



SUMH vil forsøge at tage kontakt til patient- og handicapgrupper, som endnu ikke har organiseret ungdomsarbejde med henblik på støtte.

2) At have en løbende dialog med alle medlemsorganisationer, samt at besøge hver
medlemsorganisation minimum en gang årligt.
TILTAG


Dialog med og besøg hos nuværende MO’er mindst én gang årligt. Besøg afvikles af alle i bestyrelsen. Kontakten formidles af MO-teamet.



At gøre det muligt for medlemsorganisationer at komme til et fysisk møde med
SUMH’s medlemsorganisations-team 1-2 gange årligt med eventuelle udfordringer, ønsker, for sparring osv.

3) SUMH skal være tydelig omkring hvad vi kan tilbyde vores medlemsorganisationer
TILTAG
 SUMH vil gennemføre en spørgeskemaundersøgelse blandt medlemsorganisationerne, for at undersøge hvilke tilbud det ønskes at SUMH skal udbyde.


Der vil blive nedsat en arbejdsgruppe bestående af bestyrelsesmedlemmer og repræsentanter fra medlemsorganisationerne, der skal lave en plan for, hvordan
SUMH bedre kan kommunikere tilbud ud til medlemsorganisationerne.
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SUMH vil udvikle nye tilbud. Der er ikke alene tale om tilbud fra SUMH til medlemsorganisationerne, men også muligheder for at skabe samarbejde på tværs af medlemsorganisationerne.
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