Udviklingsplan 2014
I 2014 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 2014 vil SUMH arbejde videre med at blive et stærkt politisk talerør igennem
følgende udviklingspunkter:
A.1 Inddragelse af medlemsorganisationer i politikudvikling
Det er vigtigt, at SUMHs politik repræsenterer unge med handicap bredt og har fingeren på pulsen i forhold
til vores bagland. Medlemsorganisationerne skal være tæt på det politiske arbejde i SUMH! Vi vil bruge
repræsentantskabsmødet til at involvere medlemsorganisationerne direkte i SUMHs politikudvikling og i
valget af den nye politiske mærkesag.

A.2 Politiske debatmøder
Vi vil arrangere flere politiske debatmøder, både for at skabe aktivitet i SUMH og for at arbejde bredere
politisk. Der nedsættes en debatmødegruppe til at arrangere debatmøderne.

A.3 Større sammenhæng imellem SUMHs politiske aktiviteter
Vi vil arbejde på at skabe større sammenhænge imellem SUMHs politiske aktiviteter, sådan at lobby-arbejde,
debatmøder, pressearbejde og projekternes politiske relationer kobles tættere sammen.

B: SUMH vil desuden arbejde videre med at styrke medlemsorganisationer og deres
indbyrdes netværk igennem følgende udviklingspunkter:
B.1 Initiativer i MO-strategien







Besøge en handicaporganisation for at fortælle om, hvordan man involvere unge i
handicaporganisationerne
Besøge alle SUMHs medlemsorganisationer
Løbende kontakt til alle medlemsorganisationer (??)
Lokalisering af fast kontaktperson i alle medlemsorganisationer
Afholdelse af seminar for medlemsorganisationerne
Samarbejde med MUG

C: SUMH vil styrke frivilligheden igennem følgende udviklingspunkter:
C.1 Initiativer i frivilligstrategien
I SUMH ønsker vi at være flere frivillige, samt at udvikle de frivillige, vi har. For at opnå dette, vil vi udføre
følgende initiativer:









Undersøgelse af, hvad der motiverer (??) frivillige i SUMH
Styrkelse og fastholdelse af de sociale arrangementer i SUMH
Vi vil tiltrække flere forskellige slags frivillige og SUMH’ere
Opfordring af frivillige til at rekruttere frivillige fra deres eget netværk
Projekter med fokus på frivilligt socialt arbejde
Liste over de kompetencer, som SUMH’ere gerne vil opnå
Webbaseret kompetenceudvikling
”Brænd igennem!” – et arrangement om, hvordan man brænder igennem

D: SUMH vil arbejde videre med projekter igennem følgende udviklingspunkter:
D.1 Initiativer i projektstrategien
I SUMH vil vi lave projekter på tværs af handicapgrupper, som støtter op om SUMHs mission og vision. Vi vil
arbejde for at projekterne udgør 85 % af SUMHs samlede kapacitet, og vi vil sætte særligt fokus på
projekter indenfor temaet ”Unge med handicap som forandringsagenter”. For at opnå dette, vil vi udføre
følgende initiativer:





Udvidelsen af projekternes andel af SUMHs samlede kapacitet igennem målrettet projektudvikling og
fundraising
Etablering af flere undersøgelsesprojekter, som kan understøtte SUMHs politiske arbejde med ny
viden
Kapacitetsopbygning af SUMHs ulandsområde igennem ansøgning om nye projekter i tre lande
Fastsættelse af fagligt og strategisk fokus for 2015

