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ÅRSBERETNING 2020  

ØGET DEMOKRATISK INDDRAGELSE OG STÆRKERE FÆLLESSKAB 
 

2020 satte på én gang fokus på både det, der er svært - ensomhed - og på det, der er vigtigt - fælleskaber. Begge 

områder er desværre gamle kendinge for unge med funktionsnedsættelse, men med Covid19 blev det legitimt at tale om.  

 

Samtidig fik vi et nyt redskab i værktøjskassen nemlig onlinemødet. Det er et stærkt redskab for øget deltagelse i 

fællesskaber og øget demokratisk deltagelse, erfarede vi i SUMH. Men også et redskab, der skal bruges med en særlig 

opmærksomhed på at skabe tilgængelige meningsfulde online-møder for alle - uanset funktionsnedsættelse.  

 

Onlinemødet har for nogen vist sig at være en kæmpe gevinst, der giver nye muligheder for at deltage, fordi man f.eks. 

ikke skal bekymre sig om egne ressourcer, mens det for andre udfordrer funktionsnedsættelsen yderligere. Derfor har vi 

arbejdet meget med, hvordan vi kan afholde gode onlineaktiviteter, så også de, der oplever det som udfordrende, kan og 

ønsker at deltage. 

 

Flere af vores frivillige og medlemsorganisationer repræsenterer unge, der i relation til COVID-19 er i risikogruppen, 

og det betød, at selvom resten af Danmark åbnede helt eller delvist op, var der stadig en del unge, som oplevede sig 

isolerede/nedlukkede. Onlineaktiviteter har derfor været gennemgående i SUMH ikke kun under hel/delvis 

nedlukningen af landet, men også i månederne imellem. 

 

Onlinetilbud blev i 2020 en nødvendighed, fordi det var sådan, vi i perioder kunne mødes, men det skabte samtidig en 

enorm merværdi i SUMH.  Det skabte dels stærkere fællesskaber mellem unge og mellem organisationer - også på 

tværs af landet – og dels en øget demokratisk inddragelse af medlemsorganisationerne og af frivillige i 

medlemsorganisationerne i SUMH i løbet af hele året, og mere kontinuerligt end det tidligt har været muligt i SUMH.  

 

Vi vil arbejde for at fastholde de erfaringer, vi har fået med aktiviteter, der styrker fællesskab, deltagelse og 

demokratiske processer, og lade dem supplere de fysiske møder, vi håber kan ske i 2021. 

 

 

POLITIK 

 
OVERORDNET 

Politikteamet udførte og deltog i årets løb i aktiviteter med det formål at fremme de mål, der sidste år blev opstillet i 

udviklingsplanen for året 2020. Samtidig var det målet at sætte både SUMH som organisation og SUMHs 

medlemsorganisationer samt relevante problemstillinger på den politiske dagsorden, hvilket betød, at en del af 

politikteamets aktiviteter rakte ud over udviklingsplanen fra 2020. Der skete i lyset af COVID-19 en række positive 

ting, som handlede om øget fokus på ensomhed, men også øget demokratisk indflydelse grundet digitaliseringen af 

møder, så politikteamet kunne mødes oftere med hinanden og med repræsentanter fra medlemsorganisationerne.  

POLITISKE MÆRKESAGER I 2020 

 

UDDANNELSE 

I 2020 var der fokus på at skabe politisk opmærksomhed på udfordringer i uddannelsessystemet, og dette arbejde var 

delt i to indsatser i forhold til henholdsvis videregående uddannelser og ungdomsuddannelser.  

 

I forhold til ungdomsuddannelser afsluttede vi en større undersøgelse om frafald, udfordringer i forhold til 

gennemførelse og inklusion på ungdomsuddannelser – både fagligt og socialt. Det resulterede i rapporten 

”Ungdomsuddannelser - skal være for alle”. I 2. halvår af 2020 blev der indsamlet personlige historier om det at gå på 

ungdomsuddannelser, som skal indgå i en kampagne, der lanceres i forbindelse med uddannelsesvalg marts 2021. 
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I forhold til videregående uddannelser var SUMH aktiv på til to dagsordner: Den helhedsorienterede studieplan 

(lovforslag B99) og et mere fleksibelt handicaptillæg, der også kan give mulighed for studiejob i perioder. Der blev 

afholdt ordførermøde i forbindelse med begge dagsordner, og der var tilslutning til SUMH’s budskaber og forslag fra de 

ordførere, der var møder med. I forhold til B99 blev der afholdt møder med ordførere fra hhv. Dansk Folkeparti og 

Venstre, ligesom SUMH arbejdede sammen med andre organisationer, f.eks. DSF og DH samt medlemsorganisationer, 

som f.eks. Rækværk, i forbindelse med behandlingen af B99. I forbindelse med handicaptillæg blev der afholdt møder 

med Socialdemokratiet, Enhedslisten og Dansk Folkeparti. Arbejdet i forhold til en helhedsorienteret studieplan og 

handicaptillæg vil fortsætte i 2021, ligesom der er nedsat en arbejdsgruppe, der skal arbejde med handicaptillæg blandt 

MO’erne i 2021.  

 

SUMHs bestyrelsesmedlemmer har løbende været aktive i pressen i forhold til at skabe opmærksomhed om de 

udfordringer, der er ved at gennemføre en uddannelse, men også med henblik på at skabe opmærksomhed på de 

ressourcer, unge med funktionsnedsættelse har.  

 

SUMH deltager desuden i et nyt Ungetrivselsråd i samarbejde med DSF og en række andre organisationer, der skal 

sætte fokus på unges trivsel på hhv. ungdomsuddannelser og videregående uddannelser. I løbet af januar 2021 lanceres 

første kampagne målrettet undervisere, der spiller en stor rolle i at understøtte de unges trivsel under fjernundervisning 

grundet COVID-19. 

 

RETTEN TIL EN SEKSUALITET 

#MeToo har rullet i 2020 i hele samfundet, og der har været fokus på krænkelser og overgreb. Det er et problem, som 

længe har været kendt på handicapområdet. Unge med handicap oplever i højere grad end andre unge krænkelser og 

overgreb enten begået af dem eller mod dem. Dertil kommer, at unge med handicap ikke får relevant og tilstrækkelig 

seksualundervisning og hjælp til at udleve en sund seksualitet med et handicap.  

 

SUMH nedsatte derfor i 2020 et udvalg på seksualitetsområdet, og der blev udarbejdet anbefalinger, som udvalget kan 

arbejde ud fra i de kommende år. Udvalget skal være med til at skabe øget opmærksomhed på de udfordringer, unge 

med handicap har i forhold til en sund seksualitet.  

 

Udvalget havde artikler og kronikker i den skrevne presse samt var i P1 Kultur. Endvidere var medlemmer af 

seksualitetsudvalget med til at udvikle event og deltog som paneldebattører og i videoer i forbindelse med Copenhagen 

Pride Week sammen med Sex & Samfund og Seksualvejlederforeningen.  

 

NATUREN 

Naturen blev pludselig det nye grønne i 2020 i hele samfundet. SUMH fik allerede i januar 2020 to bevillinger til dette 

område, og på grund af COVID-19 blev tilgængelighed i naturen pludselig også en politisk mærkesag.  

 

Det resulterede dels i, at vi i samarbejde med andre aktører på handicapområdet søgte og fik bevilliget midler til at lave 

en mærkningsordning af tilgængelig natur. Det resulterede i, at SUMH var i DR P4 København og DR1 Nyhederne 

samt havde artikler i en række forskellige medier, ligesom SUMH’s Instagram-profil sidste år var præget af 

naturområdet. Den opmærksomhed fik miljøministeren til at invitere SUMH til møde med henblik på at blive klogere 

på, hvordan tilgængelighed i naturen kan styrkes.  

 

SUMH fortsætter sit fokus på tilgængelig natur i 2021. 

 

 

ENSOMHED 

Ensomhed forstået som det at være ufrivilligt alene blev med COVID-19 og nedlukningen hver mands eje. SUMH 

indgik sidste år aktivt i sektorpartnerskaberne og bidrog til Ensomhedsstrategien dels gennem DUF i Børn og 

Ungepartnerskabet og ved at overtage DUF’s plads i Handicappartnerskabet. Derudover valgte SUMH at sætte fokus på 

ensomhed i forbindelse med Den Internationale Handicapdag, hvor der dels blev delt personlige historier og afholdt 

debatmøde med deltagelse fra SUMHs søsterorganisation i Norge og MF Kristian Heegaard. SUMH regner med, at der 

i 2021 skrives et debatindlæg sammen med Kristian Heegaard om ensomhed. 
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SUMH vil fortsætte med at skabe opmærksomhed om, at ensomhed ikke kun er for de allermest udsatte og ikke kun er 

relateret til COVID-19 men også er en oplevelse, der er bredt kendt blandt unge med funktionsnedsættelse, og som vi 

også vil tale om i 2021 og årene efter. 

 

POLTISK NETWORKING 

Ud over de afholdte møder med ordførere og miljøministeren deltog SUMH ligeledes i møder med socialministeren 

både fysisk og online. Det skabte opmærksomhed om både udfordringer og ressourcer hos unge med 

funktionsnedsættelse.  

 

Endvidere var SUMH sammen med DH og Handicappens Videnscenter arrangør af et event på Naturmødet 2020, der 

blev afviklet online.   

 

Deltagelse i sektorpartnerskaberne gav ligeledes mulighed for at tale til og med andre civilsamfundsorganisationer og 

en styrket dialog med DUF om det at være unge med en funktionsnedsættelse.   

 

MEDLEMSORGANISATIONER 
 

OVERORDNET 
Flere af SUMHs medlemsorganisationer repræsenterer unge, der er i risikogruppen for COVID-19. Derfor begyndte 

SUMH allerede i slutningen af februar at se på mulighederne for at afvikle repræsentantskabsmødet 2020 online, 

ligesom alle sociale aktiviteter i SUMH efter nedlukningen 11. marts 2020 blev omlagt til online-aktiviteter. 

 

I de perioder af 2020, hvor restriktionerne var ophævet og Danmark genåbnede helt eller delvist, var mange unge med 

funktionsnedsættelse fortsat helt eller delvist i pålagt eller selvvalgt isolation. Af den grund blev de fleste aktiviteter i 

2020 i SUMH og SUMHs medlemsorganisationer gennemført online. Det var både et nødvendigt onde, men viste sig 

også at være en mulighed for at øge medlemsdeltagelsen og den demokratiske deltagelse, så der var mulighed for 

mange flere aktiviteter og deltagere.  

 

Det er dog vigtigt at huske, at der også blandt SUMHs medlemsorganisationer er unge, der er udfordrede af online-

aktiviteter. Vi skal derfor huske, at der også sker noget meget værdifuldt, når vi mødes fysisk, og aktiviteter skal 

tilrettelægges på en tilgængelig måde for alle og med en balance mellem online- og fysiske aktiviteter. Det har SUMH 

tilstræbt gennem hele 2020 og vil fortsætte med i 2021. 

 

REPRÆSENTANTSKABSMØDE 

SUMHs repræsentantskabsmøde blev i 2020 afviklet online. Der blev forinden afholdt debatmøder og givet mulighed 

for at stille spørgsmål til ændringsforslag i facebookgrupper oprettet til formålet. 

 

Derudover blev der udarbejdet et spørgeskema, hvor alle dagsordenspunkter var beskrevet og vedlagt som bilag og 

præsenteret på video. Det udgjorde dagsordenen for det egentlige onlinemøde i repræsentantskabsweekenden. 

Deltagerne kunne vælge løbende at udfylde eget spørgeskema eller gør det efterfølgende inden for en given frist. 

 

Dermed blev der i 2020 afviklet repræsentantskabsmøde for SUMHs medlemsorganisationer på en ny måde, som satte 

rammerne for de efterfølgende Åbne MO-møder.   

VIDENSDELING, MEDLEMSDELTAGELSE OG DEMOKRATISK DELTAGLSE 

En fast og tilbagevendende del af SUMHs løbende understøttelse af sine medlemsorganisationer har hidtil været at 

aflægge et årligt besøg eller dialogmøde med de enkelte MO’ere, hvor MO’erne fik mulighed for at komme med inputs 

og ønsker samt drøfte udvikling, udfordringer og hvad der rører sig.   

 

Repræsentantskabet besluttede på baggrund af erfaringerne med et velafviklet online repræsentantskabsmøde at afprøve 

en ny model for at inddrage MO’erne i månedlige debatmøder kaldet ’Åbne MO-møder’. Det var en stor succes og 

medvirkede til øget inddragelse af unge fra medlemsorganisationerne og øget demokratisk deltagelse. MO’erne fik 

mulighed for at diskutere relevante temaer med hinanden og med SUMHs bestyrelse løbende og ikke kun en gang om 

året på repræsentantskabsmødet, og flere forskellige personer fra MO’erne fik mulighed for at deltage. Følgende Åbne 

MO-møder blev gennemført: 
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Dato Tema Antal deltagende MO’er/deltagere 

5. maj Coronakrisen 6 MO’er / 10 deltagere 

27. maj Handicaptillæg 8 Mo’er /13 deltagere 

25. juni Ungdomsuddannelser 10 MO’er / 14 deltagere 

26. august Corona: Påvirkning på organisationer og folks hverdag 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

5 MO’er / 6 deltagere 

28. oktober SUMH som organisation og medlemstilbud 8 Mo’er / 11 deltagere 

23. november COVID-19 puljemidler – fælles indsatser 4 MO’er / 4 deltagere 

25. november Handicaptillæg 11 Mo’er /16 deltagere 

 

SUMH deltog i 2020 derfor kun i MO-aktiviteter, hvis det var efterspurgt, hvilket var tilfældet i følgende: 

  

 DDU: Dialog/statusmøde med ansat sekretariatsleder og bestyrelsesmedlem (januar 2020) 

 LOBPA-Ung Net (februar 2020) 

 Muskelsvindsfonden: Bestyrelsesmedlemmer repræsenteret ved landsmøde (november 2020) 

 Dysleksi Ungdom: Dirigent og referent ved generelforsamling (december 2020) 

I forbindelse med tilblivelsen af Strategi 2021 - 2025 for SUMH var der en proces, hvor MO’erne indgav skriftlige 

bidrag til, hvad de oplevede, at SUMH allerede gør rigtig godt og skal fortsætte med, samt hvad SUMH med fordel kan 

lægge yderligere vægt på. Der indkom skriftlige input fra 13 medlemsorganisationer, som blev fulgt op af et 

udviklingsmøde, hvor MO’erne kunne kommentere og kvalificere 1. udkast af strategien.  

 

Strategien bliver præsenteret på et MO-møde i 2021 og skal derefter behandles og forhåbentlig godkendes på 

repræsentantskabsmødet i april 2021. 

  

NYE MEDLEMSORGANISATIONER 

SUMH arbejdede i 2020 med at inkludere de fire nye medlemsorganisationer, der blev optaget i 2020:  

 HSK (Handicappede Studerende og Kandidater) 

 PsoUng 

 Rækværk SDU 

 Autisme Ungdom 

Der blev derfor i 2020 ikke arbejdet eksplicit på at opsøge nye medlemsorganisationer. 

  

KONSULENTTJENESTE  
For SUMH er det vigtigt at kunne tilbyde sine medlemsorganisationer konsulenthjælp i forhold til MO’ernes behov 

inden for f.eks. organisatorisk arbejde, vidensdeling og politisk arbejde. I forhold til særligt de to første punkter 

prioriterede SUMH i 2020 derfor at have en organisationskonsulent og en kommunikationsmedarbejder i sekretariatet 

til at understøtte politisk arbejde. SUMHs konsulenttjeneste afholdt i 2020: 

 Introduktion til GDPR for DBSU’s forretningsudvalg og konsulent fra sekretariatet  

 Sparring i forhold til fundraising for FDDB 

 Møde om SUMHs tilbud og understøttelse af FDDBs ungeudvalg 

 Møde og sparring om frivilligrekruttering for Rækværk  

SUMH opfordrer medlemsorganisationerne til at tage kontakt, hvis de ønsker sparring eller vidensdeling.  
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KONTAKT OG KOMMUNIKATION 

Det er fortsat sekretariatets organisationskonsulent, der er fast kontaktperson for alle MO’er. Bestyrelsen er værter ved 

Åbent MO-møder. SUMH håber dermed på, at MO’erne fremover vil opleve mere kontinuitet og sikkerhed om, hvor de 

skal henvende sig.  

 

MO’er opfordres til at videregive nye kontaktoplysninger til SUMHs organisationskonsulent, når der sker interne 

udskiftninger, for at sikre den bedst mulige kommunikation.  

 

FRIVILLIGE 
 

OVERORDNET 
Erfaringerne med onlinemøder for såvel bestyrelsen som udvalg gav mulighed for at mødes mere kontinuerligt, og skabt 

et større engagement og deltagelse blandt de frivillige.  

 

Åbne MO-møder inddrog flere unge fra medlemsorganisationerne, fordi der ikke var begrænsninger på antal deltagere 

fra den enkelte medlemsorganisation, og den enkelte person ikke på samme måde var begrænset af sine egne ressourcer, 

når møderne foregik online. Det gav flere unge mulighed for at stifte bekendtskab med SUMH og efterfølgende 

engagere sig aktivt som frivillig i SUMH.  

 

AKTIVITETER OG OPGAVER, HVOR FRIVILLIGE HAR GJORT EN FORSKEL 

I 2020 var aktivitetsniveauet for frivillige højere end tidligere år. Der var 100 aktive frivillige knyttet til aktiviteter i 

SUMH enten i faste udvalg og projekter, i specifikke afgrænsede opgaver eller som repræsentanter for MO’erne. Der 

var ikke så mange konsulentopgaver med eksterne oplæg og lignende, men derimod et højt internt aktivitetsniveau i 

SUMH. 

 

De aktive frivillige tæller både unge med fysiske, psykiske og kommunikationshandicap samt unge uden handicap. 

SUMHs generelle oplevelse er, at organisationen blandt sine frivillige er bredt repræsenteret i forhold til handicap, og at 

de frivillige ser stor værdi i at samarbejde på tværs af handicap og livssituationer. 

 

Der var i 2020 særligt fokus på at skabe fællesskaber og bryde med ensomhed, ligesom der var stort fokus på natur og 

seksualitet. De frivilliges personlige historier og meninger efterspørges af samarbejdspartnere, og de indgik i en række 

opgaver f.eks. undervisning af studerende på DIIS om tilgængelighed, uddannelse af jobkonsulenter i kommuner, 

uddannelse af højskoler mv. Nogle af disse opgaver foregik fysisk, andre online. 

 

Derudover deltog bestyrelsen i en del uddannelse bl.a. Politikkens Kritikerskoler og uddannelsestilbud i DUF, som vil 

blive videreformidlet i 2021. 

 

SUMHs 100 aktive frivillige var tilknyttet følgende projekter, udvalg, konsulentopgaver og ad hoc opgaver:  

 

FASTE UDVALG I SUMH 

 SUMHs bestyrelse: den overordnede ledelse af SUMH 

 Politikteam: politisk arbejde, fortalervirksomhed og presse 

 MO/frivilligteam: engagere frivillige og understøtte MO’erne 

 Internationalt udvalg: strategisk koordinering af internationalt arbejdet i samarbejde med sekretariatet samt 

oplysningsarbejde 

 LNOB-team: Rollemodels-historier på ungdomsuddannelser 

 Landegrupper for henholdsvis Uganda, Rwanda og Sierra Leone: projektudvikling og gennemførelse af 

projekter med samarbejdspartnere 

 SUMH Aktiv Aarhus, København og Odense: planlægning og gennemførelse af sociale aktiviteter lokalt – dog 

primært online i 2020  

 Seksualitetsudvalget: udvikling af kampagner og aktiviteter om seksualitet  

 Online Naturfællesskab: gensidig inspiration til at bruge naturen, kampagnearbejde m.v. 
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 Dobbelt-minoriteter: inklusion af flere unge med handicap og anden etnisk baggrund end dansk 

AD HOC FRIVILLIGOPGAVER FOR OG I SUMH 

 Ungdommens Folkemøde: planlagt af to omgange men aflyst 

 Samarbejde med Dansk Handicap Forbund: oplæg for ansatte i jobcentre om mødet med jobcentersystemet. 

 Samarbejde med DIIS (Dansk Institut for Internationale Studier): oplæg om tilgængelighed  

 COKs konference om aktiv fritid: oplæg om deltagelse i frivillige fællesskaber 

 Os Online og Sund Seksualitet: brugerinddragelse i udvikling af SoMe-platforme  

 Frivillig - en del af fællesskabet: oplæg om frivilligt arbejde for elever på STU’er 

 Højskoler: oplæg om værdien af inkluderende fællesskaber  

 Bidrag til sektorpartnerskaber  

SUMH AKTIV 

SUMH Aktiv modtog i 2020 støtte fra henholdsvis Socialstyrelsen og DUF’s lokalforeningspuljer til at udvikle og 

understøtte SUMH Aktivs netværk og gennemføre lokale aktiviteter.  

 

SUMH Aktiv udvalgene fungerer som åbne netværk, hvor man kan engagere sig ad hoc fra event til event. Alle 

frivilligmøder og events er åbne for unge under 36 år, der har en god idé og har lyst til at få en stor eller lille rolle i et 

event eller blot være deltager. SUMH Aktiv events forudsætter et frivilligt, lokalt engagement, og alle steder er der altid 

plads til flere frivillige og deltagere. Ved årets begyndelse var der udvalg i Odense, Aarhus og København, mens 

Ålborg var under opstart. 

 

De lokale fælleskaber var i 2020 værter på onlineaktiviteter, som skabte et fællesskab på tværs af landet og gav 

mulighed for langt flere aktiviteter end tidligere. Der er gennemført 33 aktiviteter - hovedsageligt online - med samlet 

cirka 212 deltagere. Flere deltog flere gange, hvorfor der var omkring 67 unikke brugere af SUMH Aktiv. Aktiviteterne 

spændte brev fra quiz-aftener, banko og byvandring til kage-buffet, workshops, fællesspisning, ’Mads og monopolet’, 

tema-aften om musik, spacy-onsdag, lørdagshygge m.m.  

 

I begyndelsen af året blev der også gennemført enkelte fysiske møder. Umiddelbart efter sommerferie var der ligeledes 

planlagt flere fysiske møder, som dog blev aflyst. Der var i 2020 generelt et stort fokus på sociale aktiviteter blandt 

frivilliggruppen for at modvirke ensomhed og isolation i kølvandet på COVID-19. 

 

KOMPETENCEOPBYGNING 

SUMH havde i 2020 et særligt fokus på at skabe fællesskaber og bryde med ensomhed, hvilket gav både frivillige og 

ansatte en stejl læringskurve i forhold til at gennemføre tilgængelige og inspirerende aktiviteter online. SUMH blev i 

flere omgange brugt som rådgiver i forhold til netop det emne af andre organisationer. 

 

I 2020 afholdt SUMH også følgende fysiske kursus- og vidensdelingsarrangementer:  

 Debattør med en hjertesag (januar 2020)  

 Boost your Lovelife (februar 2020) 

 Internationalt seminar (marts, juni og oktober 2020) 

 Bliv hørt (oktober 2020) 

 Ta’ kontrol i din hverdag (november 2020) 

I SUMHs projekter om handicap og ungdomsliv efterstræbes altid frivilliginddragelse, hvor det er muligt og relevant. 

Der er i forbindelse med to projekter, som forventes at blive mere varige indsatsområder i SUMH, nedsat 

frivilligudvalg, som igangsætter aktiviteter og understøtter politikteam med at være synlig. Det er seksualitetsudvalget 

og onlinenaturfællesskab. 

 

INTERNATIONAL HANDICAPDAG 

De frivillige valgte at sætte ensomhed og fællesskaber på dagsorden for SUMHs internationale handicapdag. Det skete 

dels gennem en kampagne på sociale medier, hvor unge, som ikke er en del af SUMHs frivilliggruppe, bidrog med 

deres personlige historie om ensomhed og fællesskab, og dels ved et debatmøde, hvor en repræsentant fra SUMHs 

søsterorganisation i Norge og folketingspolitiker Kristian Heegaard deltog som oplægsholdere.  



SUMHs repræsentantskabsmøde 2021 
Bilag 7: Årsberetning 2020 
 

7 

 

 

FRIVILLIGDAGEN 2020 

En fast tilbagevendende begivenhed i SUMH har i flere år været Frivilligdagen, hvor SUMH takker for den frivillige 

indsats og fejrer fællesskabet. Dagen blev gennemført i februar 2020 med 22 unge deltagere og et oplæg om at rejse 

med kørestol. 

 

INTERNATIONALT UDVALG 
 

OVERORDNET 

Internationalt udvalg er en minibestyrelse under bestyrelsen med fire frivillige. Herunder findes tre landegruppe, samt et 

fælles oplysningsprojekt. I 2020 var der landegrupper med fokus på Uganda, Rwanda, og Sierra Leone. Det 

internationale udvalg og landeteams var udfordret af manglende mulighed for at rejse, men man har insisterende 

opretholdt kontakt og udvikling via onlinemøder og skabt ny kontakt til et samarbejde med unge med handicap i 

Grønland.   

 

UGANDA-TEAM 

SUMH har siden 2010 været aktiv i Uganda. I 2020 afsluttedes det første store fælles partnerskabsprojekt og et nyt blev 

startet. I januar blev ungdomslederudvekslingen 2019 afsluttet, og de frivillige deltog i et udviklingsprojekt i Uganda, 

hvor de blandt andet undersøgte, hvad fokus skal være i næste ungdomsleder-forløb. Grundet COVID-19 blev den 

bevilligede ungdomslederudveksling for 2020 dog aflyst. I februar 2020 deltog sekretariatet i et monitoreringsbesøg i 

Uganda, der også blev brugt på at evaluere det afsluttede projekt. Der blev i året arbejdet med at omlægge og 

gennemføre aktiviteter under COVID-19-nedlukningen af Uganda, så de fleste aktiviteter nu kan gennemføres med 

begrænsninger på antal deltagere. Operation Dagsværk-projektet, der blev indsamlet midler til i 2019, blev igangsat i 2. 

halvår af 2020.  

 

RWANDA-TEAM 

I marts 2020 startede det første fælles pilotprojekt, men grundet COVID-19 blev det meget udfordret og først i juli var 

det muligt at igangsætte aktiviteter i landet. Af samme grund blev den planlagte ungdomslederudveksling aflyst. Teamet 

arbejder på en projektforlængelse, så alle aktiviteterne kan nås, og næste skridt for partnerskabe kan planlægges.  

 

SIERRA LEONE-TEAM  

Sierra Leone teamet startede i 2019, og i 2020 gennemførtes en opfølgende partner-identifikationstur med henblik på at 

styrke relationen til organisationen Disability Rights Movement (DRIM), da den oprindelige identifikationstur blev 

afbrudt. Der er ansøgt og bevilliget midler til en forundersøgelse, der dog er udsat til 2021 på grund af COVID-19. 

Derudover arbejdede teamet på et projekt, der skal gøre SUMH klogere på, hvordan vi kan bruge onlineredskaber i 

internationale projekter, hvor strøm og adgang til en stabil internetforbindelse øger udfordringerne. 

 

OPLYSNINGSPROJEKT 

Som opfølgning på Operation Dagsværk i 2019 var der i 2020 planlagt workshop-besøg på ungdomsuddannelser i 

forbindelse med Tour de Leaving No One Behind. 12 frivillige blev i august 2020 uddannet i ”Den udarbejdede 

workshop” samt i, hvordan man afholder workshops og fortæller sin personlige historie. Første uddannelsesdato i marts 

blev aflyst grundet nedlukning. Vi nåede at få 11 aftaler om besøg på uddannelsesinstitutioner, heraf blev fem 

gennemført og de resterende aflyst. De fem skolebesøg affødte ros samt ønske om, at vi kommer tilbage senere. 

Oplysningsprojektet fortsættes i 2021.  

 

NORDISK SAMARBEJDE 

I januar 2020 deltog SUMH i et nordisk møde i Finland med andre ungdomshandicaporganisationer og har 

efterfølgende deltaget i opfølgende online-møder. På baggrund af mødet og bestyrelsens interesse for nordisk 

samarbejde fik vi kontakt til en organisation i Grønland. I november blev der afholdt et fælles online-seminar med 

grønlandske og danske unge. Der er udviklet en kampagne ”De unges stemme”, der formidler forskelle og ligheder i 

udfordringer i Danmark og Grønland på videoer.  

 

Planen er at afholde et fælles seminar i 2021, hvor flere nordiske ungdomshandicaporganisationer deltager. Formålet er 

at udveksle læring og erfaringer mellem de nordiske lande og undersøge mulighederne for et fælles nordisk projekt. 
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PROJEKTER 
 

OVERORDNET  

Der var i 2020 ikke fokus på ny fundraising men i høj grad på at gentænke og omlægge aktiviteter i eksisterende 

projekter, så de kunne gennemføres på en meningsfuld måde trods COVID-19. Kun et projekt blev sat midlertidigt på 

pause fra september til december, mens de resterende projekter blev gennemført på måder, der var meningsfulde og gav 

værdi for målgruppen og projektet.  

 

Der var i 2020 få nye konsulentopgaver og primært fortsættelse af eksisterende samarbejder med undtagelse af 

Løgumkloster Højskole, hvor SUMH var med til at sætte fokus på tilgængelighed og uddanne undervisere til at 

inkludere unge med særlige behov på højskolen. Den konsulentopgave fortsætter i 2021, da Højskolernes Forening 

ønsker at udbrede det til andre højskoler. 

   

AFSLUTTEDE PROJEKTER 2020 

 Ung anno 2018/2019: undersøgelse af livsvilkår for unge med handicap (Helsefonden og Jaschfonden)  

 Sierra Leone: opfølgningsrejse på partneridentifikation (DH)  

 Scoping Mission: udviklingsprojekt i Uganda, der bl.a. undersøgte fokus i det næste ungdomsleder-forløb (DH) 

 Ungdomslederudveksling: i forbindelse med Bridge-project, Uganda (DUF) 

 Levlivet/Debattør kursus (Socialstyrelsen) 

 Trivsel gennem frivillighed: styrke unge på STU’ers deltagelse som frivillige i foreningslivet i Aarhus (STU-

pulje/DH) 

Uddybning af de enkelte projekter kan læses på sumh.dk. 

 

IGANGVÆRENDE PROJEKTER 

 Os Online (tidligere Tryg Online): styrke digital dannelse for unge med kognitive funktionsnedsættelser på 

STU’er og bosteder (Novo Nordisk Fonden) 

 Frivillig - en del af fællesskabet: styrke unge på STU’ers deltagelse som frivillige i foreningslivet i København 

(Socialstyrelsen) 

 Sund Seksualitet: styrke unge med kognitive funktionsnedsættelsers forståelse af sex og egen krop 

(Socialstyrelsen) 

 SUMH Aktiv 2: styrke unges mulighed for at mødes i et ligeværdigt fællesskab (Socialstyrelsen) 

 Lev livet og Debattør med en hjertesag: styrke unges kompetencer som fortaler og menneske (Socialstyrelsen) 

 Ban Vejen for Job: styrke unge med handicaps deltagelse på arbejdsmarkedet (Veluxfonden) 

 Outsider: styrke unge med handicaps brug af naturen til fritidsaktiviteter (Friluftsrådet og Kulturstyrelsen) 

 En hverdag med stærke fællesskaber (COVID-19): styrke fællesskabsoplevelsen gennem onlinekurser og 

bokse (DH-national) 

 Online Learning Partnership Project (Sierra Leone): Fokus på at gøre os klogere på monitorering på afstand og 

onlinemøder (DH)  

 Bridge: kapacitetsopbygge samarbejdspartner, der er blevet en selvstændig ungdomsorganisation, og de lokale 

aktiviteter (DH)  

 ABC Uganda projekt: adgang til erhvervsuddannelser for unge med handicap og arbejde med myter og 

fordomme i lokalsamfund (Operation Dagsværk) 

 Tour de LNOB: fortsætte oplysningsarbejde på gymnasier i forlængelse af Operation Dagsværk (DH) 

 Rwanda, SUMH og UWEZO pilot project: pilotprojekt med fokus på uddannelse og at lære hinandens 

organisationer at kende (DH) 

 Pre-study in Sierra Leone: forundersøgelse I Sierra Leone¸ pause til 2021, (DH) 

For yderligere uddybning af de enkelte projekter henvises til sumh.dk. 

 

KONSULENTOPGAVER 2020 

 Mediehuset København: rekruttering til kurser ang. webtilgængelighed 

http://sumh.dk/politik-og-projekter/projekter/
http://sumh.dk/politik-og-projekter/projekter/
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 Gentofte Ledelsesakademi: inklusion i foreningslivet 

 Randers Jobcenter: opkvalificering af jobcentermedarbejdere 

 Seksualundervisning: Køge og Slagelse 

 DIIS: undervisning om handicap og uddannelse 

 Løgumkloster Højskole: inklusion på højskoler 

 DH: deltagelse i følgegruppe og Zoom-lancering 

 


