SUMHs repræsentantskabsmøde 2017

Bilag 10. Udviklingsplan 2017

UDVIKLINGSPLAN 2017
OVERORDNET:
I 2017 har SUMH færdiggjort arbejdet med at lave en 2020-strategi samt en vision, som vi håber
på, at Repræsentantskabet vil godkende og vedtage. Vi vil derfor i 2017 arbejde efter 2020strategien som også indeholder SUMHs formål samt SUMHs 2016-20 strategier for henholdsvis:
-

Politik

-

Medlemsorganisationer

-

Frivillige

-

Projekter

SUMHS FORMÅL ER:
-

At virke for et inkluderende samfund hvor alle uanset handicap kan fungere på egne
præmisser.

-

At synliggøre unge med handicap i den politiske debat og i samfundet generelt.

-

At styrke unge med handicap i at tale deres egen sag og i deres deltagelse i demokratiet.

-

At styrke organisationer af og for unge med handicap generelt, og fremme samarbejdet
mellem disse.

-

At yde medlemsorganisationerne bistand, vejledning og rådgivning.

-

At varetage ungdomshandicaporganisationernes fælles økonomiske og handicappolitiske
interesser.

Følgende udviklingsplan for 2017 afspejler både de nævnte formål, 2020-strategien, de 4
understrategier (for politik, medlemsorganisationer, frivillige og projekter) og visionen for SUMH.
2020-strategien og de 4 understrategier er vedhæftet som bilag, og vision er vedhæftet som et
forslag til vedtægtsændring.
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POLITIK
SUMHS STRATEGI FOR DET POLITISKE OMRÅDE HAR FØLGENDE MÅL FOR PERIODEN
2016-20:
1) Medlemsorganisationerne (MO’erne) skal opleve, at de bliver inddraget og bidrager til
SUMHs politiske arbejde.
2) Vi skal være en seriøs politisk aktør både nationalt, regionalt og kommunalt. De nationale
politikere kender SUMH og ved, hvad vi står for.
3) SUMH vil arbejde for handicapbevægelsens fremtid.

FOR AT OPNÅ DISSE MÅL VIL SUMH I 2017 FOKUSERE PÅ FØLGENDE INITIATIVER:
-

SUMH vil i det kommende år begynde arbejdet på at blive en politisk platform for MO’erne.
SUMH har et ønske om at være et sted, hvor MO’erne kan mødes på tværs af organisationer og bedre mobilisere politisk samarbejde. Derfor vil vi i løbet af året gerne invitere frivillige og repræsentanter fra MO’erne til at melde sig ind i et nystartet udvalg, som skal få dette
stablet på benene.

-

I 2017 vil SUMH forsat arbejde opsøgende i forhold til politikere og andre beslutningstagere
for at få sat vores politiske holdninger på dagsordenen. Det betyder også, at vi kommer til
at arbejde med sekretariatets faglige projekter, hvis dette giver mening. Derudover vil vi
gerne lægge op til at bruge dette års Repræsentantskabsmøde på at finde fælles politiske
mærkesager, som vil kunne skabe samarbejder på tvært af medslemsorganisationerne.

-

SUMH vil øge antallet af frivillige, der bidrager til det politiske lobbyarbejde: Vi ønsker at
styrke SUMHs politiske base ved at give endnu flere frivillige mulighed for at tale unge med
handicaps sag. Derfor vil vi inddrage flere frivillige i SUMHs politiske arbejde, og samtidig
give muligheden for opkvalificering, således at mange frivillige kan udføre politisk lobbyarbejde. Jo flere kompetente unge med handicap der deltager i politik, desto større indtryk
har vi mulighed for at gøre. Helt konkret vil vi gerne afholde et kursus i skriftligt og mundtlig
politisk kommunikation.
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MEDLEMSORGANISATIONER
SUMHS STRATEGI FOR MEDLEMSORGANISATIONER HAR FØLGENDE MÅL FOR PERIODEN 2016-20:
1) At nå ud til 2 nye handicaporganisationer om året og fortælle om, hvordan man kan tiltrække, mobilisere og involvere unge.
2) At have en løbende dialog med alle medlemsorganisationer, samt at besøge hver medlemsorganisation minimum en gang årligt.
3) SUMH skal være tydelig omkring hvad vi kan tilbyde vores medlemsorganisationer.

FOR AT OPNÅ DISSE MÅL, VIL SUMH I 2017 FOKUSERE PÅ FØLGENDE INITIATIVER:
-

SUMH vil opsøge mindst 2 potentielle medlemsorganisationer. Særligt med fokus
handicap- og patientorganisationer, der endnu ikke har udviklet ungdomsarbejde, men har
potentialet til det.

-

Dialog med, og besøg hos, nuværende medlemsorganisationer mindst én gang årligt.
Besøg afvikles af alle i bestyrelsen. Kontakten formidles af medlemsorganisationsteamet.

-

MO-teamet vil forsøge at fundraise til et seminar, som skal give mulighed for en mere
konsistent erfarings- og idéudveksling blandt medlemsorganisationer.

-

SUMH vil igen i 2017 afholde et medlemsorganisations-seminar.

-

SUMH vil arbejde for at skabe en klar og tydelig kontakt imellem 1-2 medlemmer fra
medlemsorganisationerne og bestyrelsen, så information altid når frem. Det er også tanken,
at input i forbindelse med politiske mærkesager kan gå herigennem.
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FRIVILLIGE
SUMHS STRATEGI FOR MEDLEMSORGANISATIONER HAR FØLGENDE MÅL FOR PERIODEN 2016-20:
1) Vi vil arbejde for at få flere frivillige i SUMH
2) Vi vil fastholde de frivillige i SUMH
3) Vi vil udvikle de frivillige

FOR AT OPNÅ DISSE MÅL, VIL SUMH I 2017 FOKUSERE PÅ FØLGENDE INITIATIVER:
- SUMH vil sætte særlig fokus på SUMH Aktiv, og nedsætte lokale afdelinger rundt omkring i
Danmark. I 2017 starter vi med København, hvor målet er at få det til at være selvkørende.
Herefter rykkes fokus til et andet lokalt sted i Danmark.
-

SUMH vil minimum arrangere et kompetencekursus for frivillige.

-

SUMH vil minimum to gange i løbet af 2017 holde fyraftensmøde med varierende indhold
enten af social eller fagligt indhold.

-

SUMH vil gennemføre en frivilligdag for at anerkende de frivilliges indsats.

-

SUMH vil fastholde frivilligpriserne som en tradition for de frivillige, det vil styrke fastholdelsen af frivillige, gennem anerkendelse.

-

SUMH vil udsende en undersøgelse blandt SUMHs frivillige i forhold til deres fastholdelse,
motivation og følelse af at være anerkendte som frivillige i SUMH.

-

SUMH ønsker at fastholde at projekterne skal inddrage frivillige.
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PROJEKTER
SUMHS PROJEKTSTRATEGI 2016-2020 HAR FØLGENDE MÅL:
1) Projekterne skal sikre inddragelse af unge med handicap
2) Projekterne skal adressere personlig empowerment af unge med handicap
3) Projekterne skal bidrage til at give unge med handicap en stemme i samfundet

DERUDOVER SKAL FØLGENDE OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR SUMHS PROJEKTARBEJDE EFTERLEVES:
1) SUMHs projekter skal ramme mere end en handicapgruppe
2) SUMHs projekter skal stemme overens med SUMHs formål som angivet i SUMHs vedtægter
3) Mindst 85 % af SUMHs sekretariats kapacitet udgøres af projekter
4) SUMH udvikler og ansøger hvert år om mindst 5 projekter/aktiviteter inden for det års projekttema og i overensstemmelse med ovenstående mål for projekterne

FOR AT OPNÅ DISSE MÅL, VIL SUMH I 2017 FOKUSERE PÅ FØLGENDE INITIATIVER:
-

SUMH vil arbejde på at øge inddragelsen af unge med handicap (via repræsentantskabet
og frivillige) i udviklingen og implementeringen af projekter og initiativer.

-

SUMH vil arbejde på at skabe en bedre synergi mellem projekterne og SUMHs politiske
virke ved fx at tænke politik og holdningsarbejde mere konkret ind i projekterne.

-

SUMH vil fortsat fokusere på at udvikle og etablere samarbejder med eksterne
organisationer, både ift. erfaringsudveksling, projektsamarbejde og konsulentopgaver.

-

SUMH vil videreudvikle sin kapacitet og struktur ift. at udbyde konsulentydelser og helt
konkret byde ind på flere konsulentopgaver i 2017.

-

Der fastsættes et fagligt og strategisk fokus i et projekttema for 2018.
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