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UDVIKLINGSPLAN 2016
OVERORDNET:
I 2016 vil vi tage yderligere skridt frem mod at lave en 2020 strategi, som opfølgning på den
proces, der blev lavet på repræsentantskabsmødet i 2015. I mellemtiden arbejder SUMH fortsat
efter vores Formål samt SUMHs 2013-18 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.

De fire strategiske områder spiller alle sammen med det overordnede formål. Derfor afspejler
initiativerne beskrevet i denne udviklingsplan 2016 både det overordnede formål og de
målsætninger, som hver enkelt strategi har opsat.
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POLITIK
SUMHs strategi for det politiske område har følgende mål for perioden 2013-18:
1) SUMH ønsker fremadrettet at styrke den politiske udviklingsproces i organisationen.
2) Derfor vil SUMH øge sit fokus på at udvikle egen politik indenfor de områder, der berører
SUMHs medlemmer og målgruppe.
3) SUMH skal være en central spiller i politikernes netværk og være organisationen man
henvender sig til, når emnet omhandler unge med handicap.
4) Ligeledes er det SUMH, politikerne skal henvende sig til i udviklingen af nye politikker samt
under vedtagelse og implementering af politikker, der omhandler unge med handicap.

For at opnå disse mål, vil SUMH i 2016 fokusere på følgende initiativer:


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.



Vi ønsker at udvide muligheden for at arbejde politisk i SUMH. Politisk arbejde er ikke kun
at mødes med folketingspolitikere, men består af mange andre vigtige opgaver, og derfor
skal man i SUMH kunne lave politisk arbejde på flere platforme og niveauer: Som en del af
denne indsats vil SUMH arrangere to workshops for alle interesserede SUMH’ere, hvor det
vil være muligt for den enkelte at opkvalificere, og få sparring på, de politiske færdigheder.



Vi vil ses og høres: Vi skal være bedre til at gøre os bemærket. Det gælder ikke kun i
medierne og blandt beslutningstagere, men også i civilsamfundet generelt. Det kræver, at vi
får afsendt endnu flere budskaber, og selv bliver en meningsdannende organisation. Det er
ikke noget man bliver fra den ene dag til den anden, men vi ønsker at starte processen, ved
i større omfang at udsende kronikker, læserbreve, kommentarer mv.



Vi vil samarbejde med flere i det politiske arbejde: Samarbejde er en af grundstenene i
SUMH, og nu vil vi sætte fokus på samarbejde i politisk sammenhæng. Oftest står man
stærkest sammen, og vi har oplevet stor succes ved at samarbejde med forskellige
organisationer det seneste år. SUMH ønsker derfor at skabe øget samarbejde i politiske
sager på tværs af forskellige organisationer – både handicaporganisationer og med andre
relevante samarbejdspartnere.



SUMH vil deltage i arrangementet ”Ungdommens Folkemøde 2016”, og bruge denne
begivenhed som en politisk platform, hvor det bl.a. er muligt at nå ud til store grupper på
landets ungdomsuddannelser.
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MEDLEMSORGANISATIONER
SUMHs strategi for medlemsorganisationer har følgende mål for perioden 2013-18:
1) At nå ud til 5 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) At alle medlemsorganisationer kender til SUMHs konsulenttjeneste.

For at opnå disse mål, vil SUMH i 2016 fokusere på følgende initiativer:


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



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



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



Alle medlemsorganisationer skal kende til SUMH’s Konsulenttjeneste.



Vi skal have feedback fra de nuværende medlemsorganisationer omkring hvad de kender
til den nuværende Konsulenttjeneste.



Vi vil desuden undersøge, hvad medlemsorganisationer ønsker at den nye
konsulenttjeneste skal tilbyde.



SUMH vil igen i 2016 afholde et medlemsorganisations-seminar.



SUMH vil afholde et strategiseminar for og med vores medlemsorganisationer til udvikling
af strategi 2020.

Bilag 6. Udviklingsplan 2016

FRIVILLIGE
SUMHs strategi for friville har følgende mål:
1) Vi ønsker at være flere:
a. 15 nye aktive frivillige årligt. Det betyder, at der i 2018 er kommet 75 nye aktive
frivillige til i SUMH.
b. 50 % af de nye aktive frivillige er fastholdt 1 år, efter de begyndte som frivillige i
SUMH.
2) Vi ønsker at udvikle os:
a. 1-2 gang(e) årligt afholdes der et arrangement som indeholder kompetenceudvikling
af frivillige i SUMH.
b. 80 % af de frivillige, der deltager i et kompetenceopbyggende arrangement, føler sig
klædt på og klar til at tage ansvar for SUMH og SUMHs aktiviteter.
3) Vi ønsker at anerkende den frivillige indsats:
a. 80 % af de frivillige skal føle sig anerkendt i forbindelse med arbejde i SUMH.

For at opnå disse mål, vil SUMH i 2016 fokusere på følgende initiativer:


SUMH vil minimum arrangere et fagligt arrangement for SUMHs frivillige (gerne en frivilligweekend).



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



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



SUMH vil arbejde for at styrke SUMH-Aktiv, for at fastholde de sociale arrangementer i
SUMH.



SUMH-Aktiv vil afholde minimum 5 arrangementer for SUMHs netværk (SUMHere).



SUMH vil gennemføre 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 2013-2019 har følgende mål:
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 (i 2016: ”Unge med handicap er en ressource i samfundet!”)

For at opnå disse mål, vil SUMH i 2016 fokusere på følgende initiativer:


I tråd med årets faglige og strategiske fokus, vil SUMH fokusere på at udvikle projekter og
initiativer, hvor unge med handicap sættes i fokus som en ressource i samfundet.



For at skabe grobund for nye projekter og opgaver, vil der være fokus på samarbejdet med
eksterne organisationer og kommuner.



SUMH vil byde ind på konsulentopgaver, hvor SUMHs ekspertise og erfaring kan bringes i
spil. I den sammenhæng udvikles en strategi for konsulentopgaver i SUMH.



SUMH vil fortsat have fokus på økonomisk bæredygtighed og forankring af de projekter,
som oplever succes i udvikling af metode, opnåelse af mål og effekt for målgruppen.



Der vil fortsat lægges vægt på at udvikle nye initiativer og projekter inden for
ulandsområdet i SUMH og på at integrere disse i SUMH som organisation.



Der fastsættes et fagligt og strategisk fokus i et projekttema for 2016.

