HANDLINGSPLAN FOR 2021-2022
HANDLINGSPLAN MED FIRE STRATEGISKE SPOR
Sammenslutningen af Unge Med Handicaps arbejde løber i fire parallelle, strategiske spor. De
fire spor udmønter organisationens formål og sigter mod at indfri strategiens målsætning og
organisationens mission om at styrke og synliggøre unge med handicap i samfundet.
I det følgende præsenteres de handlinger, som SUMH vil igangsætte i 2021-2022. Nedenfor
beskriver vi, hvordan vi vil arbejde med vores fire strategiske spor, og hvordan vi kan måle på,
om vi lykkes.
Nedenstående handlingsplan løber til 2022, hvor strategien skal evalueres halvvejs, og en ny
handlingsplan for 2023-2024 skal udarbejdes. I 2025 samles der op på strategien og en ny
strategiproces igangsættes.

1: VÆRE EN SYNLIG OG CENTRAL POLITISK AKTØR PÅ UNGE OG HANDICAPOMRÅDET
(HVAD VIL VI OPNÅ?)
1.
For at blive en synlig og central politisk aktør, og for at unge med handicap ser SUMH, som
deres talerør, vil SUMH arbejde for at øge kendskabet til SUMH i befolkningen og blandt
beslutningstagere. Vi ønsker at kunne agere som aktiv politisk spiller nationalt, regionalt og
kommunalt. Vi vil være den organisation, som beslutningstagere og øvrige henvender sig til,
når det kommer til spørgsmål om unge med handicap. Det kræver, at vi, som organisation,
blander os i den offentlige debat, at vi søger indflydelse blandt beslutningstagere, og at vi og
vores medlemsorganisationer er klædt på til at varetage politisk interessevaretagelse.
HANDLINGER 2021-2022 (HVORDAN VIL VI GØRE DET?)
I de næste to år vil vi understøtte strategispor 1 ved følgende handlinger:








Udvikle redskaber og værktøjer til at understøtte politiskinteressevaretagelse i SUMH og
blandt vores MO’er
Deltage i den offentlige debat gennem kampagner og debatindlæg
Anvende sociale medier strategisk
Deltage aktivt i kommunalvalget
Deltage aktivt i eksisterende samarbejder og netværk sammen med MO’erne
Indgår i flere og nye samarbejder og alliancer i og uden for handicapverdenen
Udbyder kurser i politisk interessevaretagelse

UDVALGTE INDIKATORER TIL VURDERINGER AF HANDLINGER: (HVORDAN VIL VI MÅLE
VORES HANDLINGER?)
1. SUMH har udarbejdet en manual for politisk interessevaretagelse
2. SUMH udbyder to kurser i politisk interessevaretagelse og ”lær-at skrive-debatindlæg”
3. SUMH har udvalgt minimum 2 mærkesager, der udvikles 2 årlige kampagner på
baggrund af
4. SUMH har møder med nationale og lokale politikere ift. de 2 mærkesager

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

SUMH har fået bragt mindst 2 årlige debatindlæg i større medier med SUMH, som
afsender
SUMH understøtter frivillige i at få bragt mindst 3 debatindlæg med frivillige, som
afsender
SUMH opnår øget rækkevidde for vores opslag og øget følgere på vores sociale medier
SUMH sikrer sammenhæng mellem opslag og får lagt en årlig SoMe kalender
SUMH er synlig i medierne under kommunalvalget gennem debatindlæg og debatter
udført af frivillige
SUMH får etableret 2 politiske udvalg under politikteamet, der lykkes med at få
udarbejdet politiske udspil på mærkesager
SUMH er repræsenteret og deltager aktivt ved møder med interessenter og
samarbejdspartner herunder DUF og DH
SUMH har indgået i nye samarbejder på uddannelses- og beskæftigelsesområdet og
fastholder de eksisterende

2. STYRKE UNGE MED HANDICAP TIL AT DELTAGE SELV OG MOTIVERE ANDRE TIL AT
DELTAGE I DEN OFFENTLIGE DEBAT OG I SAMFUNDETS FORSKELLIGE ARENAER (HVAD
VIL VI OPNÅ?)
2.
For at styrke unge med handicap vil SUMH være en organisation, hvor unge med handicap kan
blive tilbudt personlig, social og faglig udvikling. Vi har en grundlæggende ambition om, at flere
unge med handicap skal være en del af tilgængelig og inkluderende fællesskaber, og at flere
unge med handicap kan motivere andre unge med handicap til at engagere sig, blande sig, og
deltage, og være de unges stemme. Derfor er vores ønske også, at flere unge med handicap
bliver frivillige og spille en aktiv rolle i SUMH og i vores MO’er.
HANDLINGER 2021-2022 (HVORDAN VIL VI GØRE DET?)
I de næste to år vil vi understøtte strategispor 2 ved følgende handlinger:





Udbyde tilgængelige kurser med personligt, socialt og fagligt indhold med mulighed for
selvudvikling
Udbyde kontinuerligt sociale tilbud
Opstart af en frivilliggruppe, der bruger deres personlige historier til at skabe
forandringer
Sikre at flere unge bliver klædt på til at deltage i den politiske debat og fælleskabet, så
tidligt som muligt

UDVALGTE INDIKATORER TIL VURDERINGER AF HANDLINGER: (HVORDAN VIL VI MÅLE
VORES HANDLINGER?)
1.

SUMH har udviklet et kontinuerligt kursusudbud med 4 årlige kurser for unge med
handicap

2.

SUMH udvikler formater til sociale tilbud (fysisk eller online) til frivillige og
medlemsorganisationer
3. Frivilliggruppen er klædt på til at tage en bred vifte af oplæg og fortalervirksomhed og
hvor de unge kan repræsentere SUMH og det brede perspektiv
4. SUMHs frivillige er vokset med 20 pct.
5. Andelen af unge under 30 år er øget med 10 pct.
6. SUMHs frivillige repræsenterer en bred vifte af funktionsnedsættelser og
livsforudsætninger

3: OPBYGGE, OG UDBREDE VIDEN OG REDSKABER TIL UDVIKLING AF BÆREDYGTIGE
ORGANISATIONER (HVAD VIL VI OPNÅ?)
3.
Vi ønsker at udvikle SUMH til en bæredygtig organisation, hvor frivillige, bestyrelsesmedlemmer
og medlemsorganisationer kan opnå nye kompetencer, få indflydelse, og samarbejde på tværs
om at styrke unge med handicap, og gøre deres indflydelse gældende. Vi vil arbejde for at
styrke rekruttering og fastholdelse af frivillige og derigennem aktivere og engagere unge på en
let og tilgængelig måde. Vi vil styrke vores formidling, internt såvel som ekstern, for at flere kan
få indsigt og gavn af de tilbud og muligheder SUMH tilbyder.
HANDLINGER 2021-2023 (HVORDAN VIL VI GØRE DET?)
I de næste to år vil vi understøtte strategispor 3 ved følgende handlinger:











Udvikle en tydelig frivillig- og uddannelsesstruktur i SUMH
Udvikle struktur i SUMHs kommunikation til hhv. frivillige og MO’er
Udvikle onboarding forløb for nye frivillige og SUMHs bestyrelse
Øge fokus på rekruttering og udvikle værktøjer til rekruttering, der kan anvendes i
SUMH og af MO’er
Udbyde tilgængelige kurser inden for organisationsudvikling og frivillighed
Udvikle en organisationsværkstøjskasser til SUMH og vores MO’er
Få flere handicapgrupper repræsenteret og aktive i SUMH
Styrke SUMHs branding og identitet, samt mangfoldiggøre og synliggøre SUMHs tilbud
Afprøve formater for inddragelse af frivillige og MO’er i SUMHs udvalgs- og
repræsentationsarbejde
Styrke samarbejdet mellem SUMH og vores MO’er og mellem MO’erne

UDVALGTE INDIKATORER TIL VURDERINGER AF HANDLINGER: (HVORDAN VIL VI MÅLE
VORES HANDLINGER?)
1.

SUMH har udarbejdet en række værktøjer og kurser vedrørende bestyrelsesarbejde,
frivilligrekruttering- og ledelse, der anvendes i SUMH og af MO’er

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

SUMH har udarbejdet en frivillighåndbog og et struktureret forløb for onboarding af nye
frivillige i SUMH
SUMH har udarbejdet en bestyrelses/ledelseshåndbog og et struktureret forløb for
onboarding af nye bestyrelses/ledelsesmedlemmer i SUMH
SUMH har etableret en organisationsstruktur, der sikrer inddragelse og videndeling i
forbindelse med udvalgsarbejde og eksternt repræsentationsarbejde
SUMH udgiver halvårligt et kursus- og aktivitetskatalog, der udsendes til MO’erne og
synliggøres på hjemmesiden
SUMH skaber struktur for intern og ekstern kommunikation og udsender nyhedsbreve
til relevante målgrupper
SUMH har rekrutteret mindst to nye medlemsorganisationer
SUMH har etableret en ny velbesøgt hjemmeside med viden om SUMH og unge med
handicap
SUMH afholder månedligt Åben-MO møder med gennemsnitligt deltagelse på 8 MO’er
og gennemsnitligt 10-15 deltagere, hvoraf nogle faciliteres af MO’erne

4: STYRKE SUMHS INTERNATIONALE ARBEJDE OG HERIGENNEM OPBYGGE
INTERNATIONALE ORGANISATIONER AF UNGE MED HANDICAP
Vi ønsker at styrke samarbejdet og integreringen af SUMHs internationale arbejde med det
nationale arbejde i SUMH, samt øge samarbejdet med MO’er og andre ungdoms- og/eller
handicaporganisationer, der ønsker at lave internationalt arbejde, for sammen at stå stærkere.
Vi ønsker at øge kvaliteten af vores projekter og dermed skabe større forandring for unge med
handicap i vores partnerlande. Derudover ønsker vi at øge synligheden af SUMHs internationale
arbejde for at skabe mere opmærksomhed på unge med handicap i udviklingslande.
HANDLINGER 2021-2023 (HVORDAN VIL VI GØRE DET?)






Styrke samarbejdet mellem det internationale og nationale i SUMH
Afsøge muligheden for samarbejde med MO’er og med andre ungdoms- og/eller
handicaporganisationer
Sikre bæredygtige projektteams med en klar struktur, rollefordeling og uddannelse af de
frivillige
Udvikling af manualer, værktøjer og politikker for det internationale arbejde som kan
bruges af SUMH og MO’erne
Øge synligheden af det internationale arbejde og dets resultater og deltage aktivt i den
udviklingspolitiske debat

UDVALGTE INDIKATORER TIL VURDERINGER AF HANDLINGER: (HVORDAN VIL VI MÅLE
VORES HANDLINGER?)
1.

SUMH har etableret en organisationsstruktur og forankring af det internationale arbejde
i bestyrelsen

2.
3.

SUMH har været i dialog med MO’er omkring deres ønsker om internationalt arbejde
SUMH har udarbejdet en række værktøjer og kurser vedrørende internationalt
projektarbejde
4. SUMH har et årlig fælles oplysningsprojekt og mindst en årlig kampagne
5. SUMH har biddraget til udviklingen af Danmarks nye udviklingsstrategi
6. SUMH har 4 igangværende partnerskabsprojekter med tilhørende projektteams

