Udviklingsplan 2013
I 2013 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
A: I 2013 vil SUMH arbejde videre med at blive et stærkt politisk talerør igennem
følgende udviklingspunkter:
A.1 Kontakt til politikere
Vi vil bruge det netværk til politikere, som vi har etableret i løbet af de sidste par år, 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.

A.2 Ungdomspolitisk debatmøde
Vi vil afholde et ungdomspolitisk debatmøde med henblik på at etablere samarbejde og netværk med
ungdomspartierne.

A.3 Folkemødet på Bornholm
Vi vil deltage i Folkemødet på Bornholm med henblik på at skabe netværk til politikere og politiske
organisationer samt sætte SUMHs politik på dagsordenen. Desuden skal vi gøre SUMH synlige på
Folkemødet.

A.4 Politisk strategi
Vi vil udarbejde en politisk strategi, sådan at SUMHs politiske arbejde bliver mere fokuseret og effektivt.
Desuden skal strategien sikre, at vi har en klar plan for, hvordan vi i fremtiden vil udvælge politiske
mærkesager og hvordan vi vil arbejde med dem.

B: SUMH vil desuden arbejde videre med at styrke medlemsorganisationer og deres
indbyrdes netværk igennem følgende udviklingspunkter:
B.1 Strategi for relation til medlemsorganisationer
Vi vil udarbejde en strategi for SUMHs relation til og involvering af medlemsorganisationerne, sådan at
kontakten og relationerne skaber mest mulig værdi. Strategien vil tage udgangspunkt i en
spørgeskemaundersøgelse til SUMHs medlemsorganisationer.

C: SUMH vil styrke frivilligheden igennem følgende udviklingspunkter:
C.1 Initiativer i frivilligstrategien
I SUMH vil vi være flere frivillige, vi vil udvikle os, og vi vil anerkende den frivillige indsats. For at opnå dette,
vil vi udføre de initiativer, der er beskrevet i SUMHs frivilligstrategis initiativplan for resten af 2013. Det
drejer sig om følgende initiativer:












Større synlighed på SUMHs hjemmeside + facebookprofil
Undersøgelse af, hvad der motiverer frivillige i SUMH + frivillige ambassadører
Styrke og fastholde de sociale arrangementer i SUMH
Opfordre frivillige til at rekruttere frivillige i deres eget netværk
Øget og systematiseret brug af medlemsorganisationernes medlemsblade
Systematisering af mailingliste med SUMHs frivillige (aktive såvel som ’passive’)
Kompetenceliste
Uddannelse af SUMHs frivillige ledere
Nye typer af aktiviteter
SUMHs frivillige får viden om andre handicapgrupper
Årets frivillige i SUMH hyldes på repræsentantskabsmødet

D: SUMH vil arbejde videre med projekter igennem følgende udviklingspunkter:
D.1 Projektstrategi
Vi vil udarbejde en projektstrategi, som danner rammen om udvikling og gennemførelsen af fremtidige store
nationale sekretariatsdrevne projekter i SUMH.

