Udviklingsplan 2012
I 2012 vil vi tage yderligere skridt frem mod, at Strategi 2015 bliver til virkelighed. Vi arbejder fortsat efter
vores vision og mission:

Vision
Et samfund hvor funktionsnedsættelser ikke bliver handicap.

Mission
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.

Udviklingsplan
I 2012 vil SUMH arbejde videre med at blive et stærkt politisk talerør igennem
følgende udviklingspunkter:
A Kontakt til politikere
Vi vil bruge det netværk til politikere, som vi har etableret i 2011, til en mere fokuseret og strategisk indsats,
centreret om få politiske indsatsområder. Vi vil desuden sikre en grundig forberedelse af vores kontakt med
politikerne igennem indsamling af viden og statistik. Flere forskellige frivillige skal deltage i møder med
politikere.

B Politiske indsatsområder
Vi vil fortsætte vores aktiviteter igennem igangsættelse af nye politiske indsatsgrupper.

C Samarbejde med politiske organisationer
Vi vil øge vores samarbejde med andre politiske organisationer, med henblik på at sikre inklusion af unge
med handicap i deres arbejde.

SUMH vil desuden arbejde videre med at styrke medlemsorganisationer og deres
indbyrdes netværk igennem følgende udviklingspunkter:
D SUMHs formandsnetværk
Vi vil arbejde på at gøre vores formandsnetværk levedygtigt, idet vi tror på, at et godt netværk mellem
formændene i vores medlemsorganisationer vil styrke både SUMH og den enkelte organisation.

E Værktøjer til intern kommunikation
Hvis det ikke lykkes at gøre formandsnetværket levedygtigt, vil vi arbejde med andre værktøjer og metoder
til kommunikation mellem SUMH og medlemsorganisationerne.

F Aktive medlemsorganisationer
Vi vil hjælpe de medlemsorganisationer, som ikke bruger SUMH aktivt, til at få øje på SUMHs tilbud og bruge
SUMH mere. Vi vil desuden arbejde på at undersøge, hvilke politiske temaer der er relevante for disse
medlemsorganisationer.

SUMH vil styrke frivilligheden igennem følgende udviklingspunkter:
G Rekrutteringsstrategi
Vi vil udarbejde en rekrutteringsstrategi i samarbejde med vores medlemsorganisationer, sådan at vi bliver
fokuserede og dygtige i vores indsats med at rekruttere nye frivillige.

H Opkvalificering
Vi vil opkvalificere vores frivillige til at tage initiativer og tale deres egen sag.

SUMH vil arbejde videre med projekter igennem følgende udviklingspunkter:
I Nye projekter
SUMH vil fortsat udvikle nye projekter, der styrker unge med handicap og synliggør, at vi er en ressource.

