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ÅRSBERETNING 2017 
 

POLITIK 
 

OVERORDNET 
I løbet af året har SUMHs politik-team arbejdet på en række forskellige tiltag, som forhåbentlig 

både vil blive mærket af medlemsorganisationerne og kan være med til at sætte mindre belyste, 

men ikke desto mindre vigtige, problemstillinger på dagsordenen. 

På sidste års repræsentantskabsmøde blev der vedtaget en række initiativer i form af 

udviklingsplanen for 2017, som politik-teamet har arbejdet med i årets løb.  

 

INITIATIVERNE ER: 

1. 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 organisatio-

ner og bedre mobilisere politisk samarbejde. Derfor vil vi i løbet af året gerne invitere frivilli-

ge og repræsentanter fra MO’erne til at melde sig ind i et nystartet udvalg, som skal få dette 

stablet på benene.   

2. 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 medlemsorganisationerne. 

3. 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 lobbyar-

bejde. 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 skriftlig og mundtlig 

politisk kommunikation. 

 

ARRANGEMENTER 
- MO-seminar om politisk kommunikation (i samarbejde med MO-temaet). 

 

ETABLERING AF EN TVÆRORGANISATORISK POLITISK PLATFORM 

OG STØRRE INDDRAGELSE AF MO’ER I POLITISK ARBEJDE 
 

Udfordringen med at lykkes med målet om at skabe en politisk platform for MO’erne har affødt en 

idé til, hvordan man i fremtiden kan arbejde med at inddrage MO’erne i det politiske arbejde. Derfor 

er beretningen vedr. disse mål skrevet sammen. 
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Det har været planen at etablere en platform, hvor MO’er kan arbejde på tværs rent politisk, men 

den er endnu ikke kommet op at køre. Det skyldes hovedsageligt, at opgaven ganske enkelt er 

blevet nedprioriteret til fordel for en række andre presserende opgaver. 

Til gengæld er vi, efter den positive dialog i forbindelse med satspuljeforhandlingerne, blevet 

inspireret til at bygge videre på den politiske samtale, og det håber vi, at I som MO’er fremover vil 

være en del af. Politik-teamet er nemlig i færd med at indføre en ny mulighed for, at I kan komme i 

direkte dialog med forskellige politikere. Helt konkret er vi i færd med at inviteret en række 

politikere til at besøge Handicaporganisationernes Hus, hvor alle medlemsorganisationer vil have 

mulighed for kort at fremlægge en mærkesag. Vi er i færd med at planlægge de præcise datoer, og 

vi håber selvfølgelig, at så mange medlemsorganisationer som muligt vil bakke op om tiltaget. 

Som endnu et led i strategien om at inddrage så mange medlemsorganisationer som muligt, har vi 

udsendt et udkast til en konkret mærkesag, som vi har bedt om input til, således at mærkesagen 

bliver skærpet mest muligt og repræsenterer de relevante medlemsorganisationer bedst muligt, før 

vi fremlægger den. Desværre er der kun kommet én tilbagemelding. Vi håber meget på, at kunne 

øge antallet af tilbagemeldinger på den slags sager, da vores muligheder for inddragelse ellers 

bliver meget begrænsede. 

Yderligere er en del tid blevet brugt på at revidere en række politikpapirer. Den proces håber vi at 

kunne skærpe fremover, så den bliver mindre tidskrævende. 

 

EN SERIØS SPILLER PÅ DEN POLITISKE SCENE 
Især den første del af året er i høj grad blevet brugt på at sætte fokus på den manglende viden, 

forskning og bevidsthed om unge med flere handicaps seksualitet. Her tænkes især på unge som 

til dagligt bor på bosteder. Målet har været at sætte problemstillingen på satspuljen, som årligt 

udgør en del af de tips- og lottomidler som f.eks. NGO’er kan søge om at få del i. Puljen bruges 

kun til bestemte områder der udvælges i løbet af året af de folkevalgte politikere. 

SUMHs formand og sekretariat har arbejdet benhårdt for at få sat unge med handicaps seksualitet 

på dagsordenen, og det hårde arbejde har båret frugt. Der er blevet afsat en pulje på flere millioner 

til formålet, som SUMH og andre organisationer kan søge. Det er altså ikke penge SUMH får, men 

vi har for det første selv mulighed for at søge om at få del i dem, og for det andet vidner det om 

den store vægt SUMH efterhånden taler med hos flere folketingspolitikere. Det er et flot resultat, 

som vi er stolte af. 

Herudover har politik-teamet arbejdet med idéer til, hvordan teamet kan komme hurtigere fra start, 

og udrette endnu mere næste år. 

 

MEDLEMSORGANISATIONER  
 

OVERORDNET  

 

Ordningen med at lade hele bestyrelsen have kontakten til de enkelte medlemsorganisationer 

(MO’er) blev i 2017 tilbagerullet, da det havde været svært at gennemføre i praksis. Medlemmerne 

af MO-teamet har i år igen stået for den løbende kontakt til, og føling med, MO'erne. Hensigten er, 

at når erfaringer og viden om problematikker hos de enkelte MO'er samles centralt, vil MO-teamet 

bedre være i stand til at danne sig et billede af eventuelle sammenfald. Ud fra dette kan SUMH 

bedre understøtte det indbyrdes samarbejde mellem MO'erne, som flere MO'er har efterspurgt.   
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NUVÆRENDE MO’ER  
 

I 2017 har MO-teamet arbejdet for at leve op til målsætningen om at aflægge mindst ét årligt besøg 

hos hver MO og derudover holde løbende kontakt med alle de nuværende MO'er. Tilbuddet om 

besøg er generelt blevet taget godt imod, og det har kastet både konstruktiv dialog og flere brugba-

re forslag til forbedringer af samarbejdet mellem SUMH og MO'erne af sig.  

MO-teamet oplever dog også, at det kan være svært at holde kontakten. Særligt i forbindelse med 

udskiftninger på nøgleposter i MO'erne, men også mere generelt i forhold til bl.a. at mærke hvor-

dan det går, om der er behov for noget fra SUMH og lignende. MO-teamet opfordrer til, at man i 

MO’erne er opmærksomme på at få givet de rigtige kontaktoplysninger videre til SUMH, men også 

at række hvis SUMH kan hjælpe med noget. Det er det, vi er her for. 

 

AFVIKLEDE BESØG:  

 

- LOBPA-net Ung 

- CP Ung 

- FDDB Ungdom 

- Høreforeningens Ungdomsudvalg  

 

ANDET VEDR. BESØG: 

 

SUMH var inviteret til at deltage i DU's generalforsamling i oktober, men måtte melde afbud pga. 

sygdom, men i skrivende stund er vi ved at aftale et nyt besøg. MO-teamet var repræsenteret ved 

CP Ungs årsmøde og generalforsamling i januar 2018.  

 

 

POTENTIELLE MO’ER  

 

Hele bestyrelsen har været involveret i at opdyrke kontakt til potentielle nye MO'er. Det er en lang-

strakt proces, men for nuværende er MO-teamet i dialog med to ungdoms-handicaporganisationer, 

som har udvist interesse for SUMH. 

Samlet set mener bestyrelsen og MO-teamet, at målet om at nå ud til 2-3 nye medlemsorganisati-

oner er delvist indfriet. Det er selvfølgelig noget, vi vil arbejde videre på i det kommende år. MO-

teamet har det meste af året været ramt af langvarig sygdom, hvilket selvfølgelig også har påvirket 

arbejdskraften på teamet.  

 

 

 

MEDLEMSORGANISATIONSSEMINAR  

 

I oktober 2017 aflyste MO-teamet MO-seminaret for 2017 på grund af for få tilmeldte og sammen-

fald med flere MO’ers generalforsamlinger. Seminaret blev i stedet afholdt i januar 2018, hvor fire 

foreninger var repræsenteret. Årets tema var udfordringer med frivillighed, og indholdet bestod af 

en blanding af diskussioner, oplæg og workshops. Seminaret var skåret ned til en enkelt heldags-
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arrangement, hvilket generelt blev taget godt imod. MO-teamet tager med kyshånd imod forslag til 

problemstillinger, som man som MO oplever. 

På MO-seminaret blev det foreslået, at vi opstarter et netværk for frivillige i SUMHs MO’er, hvor det 

skulle være muligt at diskutere forskellige problemstillinger, som vedrører MO’erne. Der var lagt op 

til, at netværket skulle faciliteres af SUMH. Et sådan netværk har tidligere været efterspurgt af flere 

MO’er, men der var ikke opbakning til idéen, hvorfor MO-teamet ikke er gået videre med netvær-

ket.  

 

KONSULENTTJENESTEN  

 

SUMHs konsulenttjeneste står fortsat til rådighed for MO'erne, og der er fra bestyrelsens side et 

ønske om at få opprioriteret denne ydelse, så den i højere grad bliver anvendt af MO'erne. I den 

forbindelse er MO'ernes inputs, ønsker og behov helt centrale for at kunne optimere ordningen. Vi 

vil af samme årsag gerne opfordre til at tage kontakt til MO-teamet med spørgsmål, problemstillin-

ger eller gode forslag.   

 

 

 

FRIVILLIGE 

 

OVERORDNET 
I 2017 har vi fået sat SUMH-Aktiv rigtig i gang, både i København og Århus. I den forbindelse har 

vi fået aktiveret nogle seje frivillige og samtidig er der kommet nye frivillige til. Endvidere har besty-

relsens frivilligteam forsøgt at få et overblik over, hvilke frivillige der er aktive, og hvilke der er pas-

sive.  

 

SUMH-AKTIV 
I år har vi delt vores aktivitetsudvalg, SUMH-Aktiv, op i to lokale afdelinger - København og Århus. 

I hver af de to byer er der blevet nedsat udvalg med engagerede frivillige, som har planlagt events 

frem til sommer. Nogle af arrangementerne er allerede løbet af stablen. De frivillige i de to udvalg 

består af både frivillige, som har været aktive i SUMH tidligere, men der er også kommet helt nye 

til.  

 

ULANDSUDVALGET 
SUMHs ulandsudvalg, som består af 4 aktive frivillige fra SUMH, har i 2017 arbejdet på at blive 

mere strategiske ift. deres arbejde. I 2017 har de lavet en plan for løbende udvikling af nye 

projekter samt oprettelse af projektteams, der skal understøtte og udvikle projekter. Dertil har 

gennemførslen af oplysningsprojektet De Ukuelige samt ungdomslederudveksling til Uganda fyldt 

meget for udvalget.  

 

ARRANGEMENTER FOR SUMHS NETVÆRK (SUMH’ERE) 
● Fest til SUMHs repræsentantskabsmøde 2017 

● Kompetenceløftweekenden  
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● Frivilligdagen 

● Medlemsorganisationsseminar 

● Bowling (SUMH-Aktiv Århus) 

● Foredrag om syn på handicap (SUMH-Aktiv København) 

 

ARRANGEMENT FOR SUMHS FRIVILLIGE 
 

KOMPETENCEKURSUS 2017 

Årets kompetencekursus havde fokus på at gøre de deltagende til bedre rollemodeller.  Dette gjor-

de vi ved at give dem forskellige værktøjer til at kunne fortælle deres egen historie på nogle nye 

spændende og engagerende måder. I den første af to weekender fik deltagerne flere oplæg og 

workshops, der skulle være med til at give dem inspiration til, hvilket medie og budskab deres en-

delig opgave skulle have. Den endelig opgave gik ud på, at de frivillige skulle fremlægge deres 

historie på deres valgte medie for hinanden og efterfølgende give hinanden feedback.  

 

FOREDRAG OM SYN PÅ HANDICAP 

SUMH Aktiv København har stået for at holde et foredrag om, hvordan ens syn på handicap kan 

anskues. Oplægsholder var Mikkel Salling Holmegaard fra projektet “The back to life project”. 

Gennem oplægget fik deltagerne indblik i Mikkels egen historie, mens der også var tid til at reflek-

tere over, hvordan man kunne anskue ens handicap og situationer, som livet måtte byde en. 

 

STYRKELSE OG FASTHOLDELSE AF DE FRIVILLIGE I SUMH 
Frivilligteamet i bestyrelsen har i år gjort en række tiltag for at optimere vores liste med frivillige. Vi 

har blandt andet holdt møde med flere nye potentielle frivillige samt skrevet ud til “passive” og akti-

ve frivillige, hvor vi efterspørger, hvorvidt de ønsker at være en del af listen, eller hvis vi har haft 

nye projekter, som de kan fortsætte i. 

 

FRIVILLIGDAGEN  

I år var temaet for frivilligdagen fastelavn. Der var aktiviteter af social karakter, såsom gæt og gri-

masser. Formålet med dagen var at anerkende vores frivilliges gode arbejde i løbet af 2017, hvilket 

vi gjorde ved at have en eftermiddag og aften i hyggens tegn. 

 

FRIVILLIGPRIS 

Frivilligpriserne for 2017 bliver uddelt i 2018 ved frivilligdagen, hvor deltagende frivillige i SUMH 

har stemt på kandidaterne i følgende kategorier: 

 

● Årets nye frivillig: Nikolaj Carlsen 

● Årets teamplayer: Anders Berenth 

● Årets Initiativtager: Mette Matzen 

● Årets Frivillig: Frederik Walter Olsen 

● Bedste udklædning: Aina Budde 
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PROJEKTER 

Dette er beretningen om SUMHs projektaktiviteter i 2017, både i forhold til udvikling og 

implementering af projekterne. I første del refereres der til projektstrategien for 2016-2020, som 

blev vedtaget på repræsentantskabsmødet i 2017. I anden del refereres der til de udviklingsmål, 

der blev opstillet for 2017 i den udviklingsplan, som blev fremlagt på sidste 

repræsentantskabsmøde. Til sidst i dette afsnit finder man en oversigt over både 

projekter/konsulentopgaver, ansatte og frivillige i 2017.  

 

IFT. PROJEKTSTRATEGI 2016-2020 
Ift. at leve op til retningslinjerne for SUMHs projektarbejde angivet i SUMHs projektstrategi 2016-

2020, har SUMH været meget tæt på at nå alle mål; 

 Alle SUMHs projekter har været på tværs af handicapgrupper, og alle har støttet op om 

SUMHs vision om, at alle unge med handicap har mulighed for at leve det ungdomsliv, som 

de ønsker.  

 I 2017 var projekttemaet netop ”Det gode hverdagsliv for unge med funktionsnedsættelser”. 

Inden for det tema blev der udviklet og ansøgt om 12 projekter og initiativer. For at leve op 

til projektstrategien for 2016-2020, skal der søges til mindst 5 projekter.  

 Projekternes andel af SUMHs samlede kapacitet i 2017 har udgjort 80,5 %, og dermed har 

vi ikke levet helt op til målet om de 85 % i projektstrategien. Det skyldes, at SUMH har haft 

færre projekter i 2017 end i de sidste foregående år.  

Ift. at leve op til målene for SUMHs projektstrategi 2016-2020, har SUMH arbejdet meget målrettet 

med alle 3 mål. Dermed har både de igangværende projekter og de projekter, der har været under 

udvikling i 2017, haft stor fokus på at 1) inddrage unge med handicap, 2) adressere empowement 

blandt unge med handicap og 3) sikre unge med handicap en stemme i samfundet.  

Ift. inddragelsen af unge med handicap var dette også et mål i udviklingsplanen for 2017, og der 

redegøres for den del nedenfor. Ift. at adressere empowerment blandt unge med handicap, har 

SUMH fået det gjort til en helt fast del af projektudviklingen, at empowerment af unge med 

handicap, og hermed også det at give unge med handicap en stemme, skal være en stor del af de 

projekter. vi fører ud i livet. Det indebærer bl.a. at unge med handicap skal indgå i en form for 

frivilliggruppe i projektet, fx som ambassadører, i en styregruppe eller i andre konstellationer, hvor 

unge med handicap bliver ”empowered” og kommer til orde. I de projekter, der er søgt til i 2017, 

har det været et grundelement i alle projekterne.  

 

IFT. UDVIKLINGSPLAN FOR 2017 
 

ØGET INDDRAGELSE AF UNGE MED HANDICAP  

I 2017 har SUMH opnået målet om, at unge med handicap skal inddrages i udviklingen af SUMHs 

projekter. Det er helt konkret sket gennem to udviklingsworkshops på SUMHs bestyrelsesmøder, 

inden for temaerne ”seksualitet” og ”holdningsbearbejdning”. Her faciliterede SUMHs ansatte en 

proces med bestyrelsen, hvor deres input til projekttemaer kom på banen. Disse ideer er lagret i 

SUMHs idébank, og SUMHs ansatte går videre med disse i samspil med bestyrelsesmedlemmer 

og frivillige efter relevans. Dertil har der været indkaldt til en særskilt udviklingsworkshop ift. at 
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udvikle på projekt ”OUTSIDER”, et friluftsprojekt som SUMH ønsker at føre ud i livet. Her blev 

SUMHs medlemsorganisationer og andre frivillige inviteret med til at komme med input til projektet 

aktiviteter sammen med SUMH og DGI. Desuden har SUMHs ulandsudvalg, som i 2017 

udelukkende bestod af unge med handicap, bidraget meget aktivt til udvikling af nye projekter og 

initiativer på ulandsområdet, dog med sekretariatsstøtte.  

 

Ift. implementeringen af projekter, så har der i både projekt ”Fælles om Fritiden” (FoF) og 

”Empowement-projektet i Uganda” været stor involvering af frivillige fra SUMH. I FoF er der blevet 

uddannet et korps af inklusionsambassadører, som skal afholde inklusionslege i foreninger og 

generelt bidrage med oplæg og workshops på projektet. På Uganda-projektet har der været fire 

frivillige ungdomsledere (to danske og to ugandiske) af sted på projektet, hvor de har bidraget til 

arbejdet med fortalervirksomhed og dialogarbejde i Uganda. Derudover har SUMHs ulandsudvalg 

udarbejdet filmen ”De Ukuelige” (se her) om frivillighed i Uganda med en række filmvisninger i hele 

landet. Det kan således roligt siges, at der i 2017 har været stor fokus på inddragelse af unge med 

handicap i SUMHs projekter.  

 

SYNERGI MELLEM PROJEKTER OG POLITISK VIRKE 

Der har i 2017 været et skærpet fokus på at skabe synergi mellem projekter og politisk virke, men 

grundet en begrænset organisatorisk kapacitet er det fortsat en udfordring. Dog er det et 

opmærksomhedspunkt og fx med projekt ”Sund Seksualitet blandt unge med multiple 

funktionsnedsættelser” var SUMHs formand på banen i forhold til at komme med udtalelser til 

pressemeddelelser. Derudover var der i sensommeren 2017 en række møder med 

folketingspolitikere inden for social-, sundheds- og handicapområdet med henblik på at opfordre 

disse til at prioritere indsatser med fokus på seksuelle overgreb begået mod børn og unge med 

handicap. Dette resulterede i en pulje, der bliver udmøntet i løbet af 2018, som både SUMH og 

andre handicaporganisationer kan søge til initiativer inden for det område. Målet ses således som 

delvist opnået.  

 

UDVIKLING OG ETABLERING AF SAMARBEJDER 

I 2017 har samarbejdet med andre organisationer såvel som kommuner i den grad været i fokus. 

Målet om dette er således nået. SUMH har virkelig etableret sig som en vigtig medspiller inden for 

handicapområdet, og vi bliver ofte kontaktet med henblik på et samarbejde - ikke mindst for at få 

unge med handicaps perspektiver i spil. I 2017 har SUMH primært samarbejdet med: 

 

 Danske Handicaporganisationer (DH) – både national afdeling og international afdeling 

– hvor vi både samarbejder i forhold til udvikling af projekter (særligt ulandsområdet og in-

klusionsområdet) og inden for politik. 

 Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), hvor vi særligt markerer os inden for ulandsarbejde, 

og er aktive på kurser mv. 

 Det Centrale Handicapråd (DCH), som vi bl.a. har samarbejdet med ift. implementering af 

deres holdningsstrategi fra 2016  

 Frivilligrådet, Center for Frivilligt Socialt Arbejde (CFSA) og Frise, som efterhånden 

ser SUMH som en vigtig spiller, ikke mindst i forhold til inklusion af unge med handicap i 

foreningslivet. Der har været flere møder med dem i 2017. 

 Social Digital og Center for Digital Dannelse, som SUMH samarbejder med ift. udvikling 

af projekter, hvor digitale redskaber fx til empowerment af unge med handicap indgår.  

https://www.youtube.com/watch?v=mIsiNKiatZw&feature=youtu.be
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 DGI og Handicapidrættens Videnscenter, som SUMH er ved at udvikle et projektsamar-

bejde med omkring friluftsliv blandt unge med handicap. 

 Kommunale samarbejdspartnere, herunder samarbejdspartnerne i Fælles om Fritiden (9 

kommuner på Sjælland) samt Århus Kommune og Københavns Kommune, hvor SUMH 

har udbudt konsulentydelser og udviklet på muligt projektsamarbejde.  

 Danske Skolelever, som SUMH har samarbejdet med omkring projekt Alle Med 

 Ungdomsbureauet, som SUMH har samarbejdet med i forhold til at sikre tilgængelighed 

på Ungdommens Folkemøde. 

 Livsbanen, som SUMH har udviklet og gennemført et pilotprojekt sammen med, kaldet 

”De spirende historiefortællere”, med Rap-workshops på bl.a. STU’er.  

 
KAPACITET OG STRUKTUR IFT. AT UDBYDE KONSULENTYDELSER 

SUMH har i 2017 haft stor fokus på udvikling af konkrete konsulentydelser samt principper for 

disse. Denne proces foregik på sekretariatet fra før sommerferien og til og med november 2017. 

Grundet udfordringer med kapacitet på sekretariatet er det endnu ikke blevet synligt på SUMHs 

hjemmeside, men det forventes at blive dette i løbet af 2018. Al grundmaterialet ligger der, og der 

er ligeledes udviklet idéer til mulig markedsføring af ydelserne. Dog er muligheden for at have 

konsulentydelser i SUMH begrænset, hvis ikke vi har ansatte til at varetage disse.  

I løbet af 2017 har SUMH desuden budt ind på en lang række konsulentydelser, herunder for 

Danske Skolelever, Københavns Kommune, Århus Kommune, Red Barnet, Ungdomsbureauet, 

Livsbanen og diverse mindre ad hoc opgaver. Målet vurderes således som tæt på opfyldt.  

 

NYT PROJEKTTEMA FOR 2018 

Bestyrelsen har i 2017 drøftet, at projekttemaer ikke giver mening at arbejde med for SUMH 

fremadrettet, da vi nu har så stærk en vision, som vi lægger vores projektudvikling op af (sammen 

med vores formål). Projekttemaer for et år ad gangen er desuden for kortsigtet, da udviklingen af 

projekter ofte strækker sig over længere perioder. Temaet bliver derfor ofte mere symbolsk, end at 

det har reel værdi. Målet er derfor ikke indfriet, og det er fuldt ud bevidst fra bestyrelsens side.  

 

 

AFSLUTTEDE PROJEKTER & STØRRE KONSULENTOPGAVER 
 

SUMH har i 2017 afsluttet følgende projekter og større konsulentopgaver: 

 

 Mentorprojektet - Et projekt, der udviklede mentorforløb for unge med handicap på ud-

dannelseshjælp med henblik på at hjælpe dem i uddannelse og arbejde.  

 DUFs Ungdomslederprogram, hvor 4 ungdomsledere (2 fra Uganda og 2 fra Danmark) 

understøttede NUDIPU-Youths arbejde med at styrke frivilligheden og inklusionen blandt 

unge med handicap i Uganda. 

 Oplysningsprojektet De Ukuelige – SUMHs ulandsfrivillige lavede filmen De Ukuelige om 

det at være frivillig i Uganda, med støtte fra Oplysningspuljen hos DH  

 Kompetenceløft af rollemodeller i SUMH – Et lille projekt, hvor en frivilliggruppe arrange-

rede et undervisningsforløb, hvor SUMHs nuværende og potentielle rollemodeller blev 

klædt på til opgaven. 
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 Sund seksualitet for unge med multiple funktionsnedsættelser – Projektet løb i 7 må-

neder og var støttet af Sundhedsstyrelsen. Der blev foretaget en undersøgelse af, hvordan 

det står til med at understøtte borgere med multiple funktionsnedsættelsers seksualitet 

samt afholdt temadage for fagpersonale, der arbejder med målgruppen.  

 Alle Med (konsulentopgave) – I samarbejde med DH og Danske Skoleelever arrangere-

rede SUMH forløb, hvor unge med handicap faciliterede workshops for skolevelever om in-

klusion og kammeratskab. 

 Forældrekurser (konsulentopgave) – I samarbejde med Ligeværd og Aarhus Kommune 

arrangerede SUMH rollemodelsaftener for søskende og forældre til børn med handicap. 

 Skjoldungeklubben (konsulentopgave) – I samarbejde med Red Barnet og Handicap-

idrættens Videnscenter klædte SUMHs rollemodeller frivillige på til at etablere og drive en 

naturklub for familier med børn med handicap i Lejre. 

 Ung til ung workshops (konsulentopgave) – I samarbejde med Borgercenter Handicap i 

Københavns Kommune blev der afholdt workshops om overgangen fra barn til voksen. 

 Ungdommens Folkemøde 2017 (UFM17) (konsulentopgave) – SUMH (ansat og frivilli-

ge) lavede et tilgængelighedstjek på UFM17 for at give feedback på både social og fysisk 

tilgængelighed. 

 De spirende historiefortællere (konsulentopgave) – SUMH udviklede og gennemførte et 

pilotprojekt sammen med Livsbanen, kaldet ”De spirende historiefortællere”, med Rap-

workshops på bl.a. STU’er.  

 

FREMADRETTEDE PROJEKTER & STØRRE KONSULENTOPGAVER 
 

SUMH har p.t. følgende projekter og større konsulentopgaver på tegnebrættet i 2018: 

 

 Fælles om Fritiden – Et projekt, der klæder 9 kommuner på til at guide børn med handicap 

ud i foreningslivet, med fokus på frivilligguidning, foreningssupervision og forældreforum. 

Projektet er støtte af Satspuljen. 

 Empowerment-projekt i Uganda – Et projekt med SUMHs ugandiske partner NUDIPU-

Youth om at styrke ungdomshandicapbevægelsen i Uganda. Projektet er støttet af Handi-

cappuljen (DH). 

 SUMH Aktiv Boost – Projektet har til formål at ”booste” SUMH Aktiv-udvalget i SUMH og 

understøtte oprettelsen af SUMH Aktiv København + SUMH Aktiv Århus med både faglige 

og social arrangementer for unge med handicap i de to byområder.  

 DH oplysningsprojekt: Leaving No One Behind – et oplysningsprojekt, der med # Le-

avingnoonebehind har til formål at oplyse den danske befolkning om, hvordan det er at væ-

re ung med handicap i et udviklingsland. Projektet er støttet af Oplysningspuljen (DH). 

 Partneridentifikation med Straight Talk Foundation (STF) i Uganda – en rejse til Ugan-

da med henblik på at identificere et muligt samarbejde med STF ift. at udvikle et projekt om 

inklusion af unge med handicap i STFs klubaktiviteter i Uganda. Rejsen er støttet af DUF. 

Dertil har SUMH flere projekter og samarbejder, som potentielt set realiseres i 2018, under 
udvikling i skrivende stund.  


