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Bilag 9: Strategi

SUMH’S STRATEGI 2021-2025 – EN STÆRK UNG STEMME
VISION
Alle unge med handicap har mulighed for at leve det ungdomsliv, som de ønsker.
MISSION
Vi arbejder for et inkluderende samfund, hvor vi synliggøre og styrker unge med handicaps ressourcer.
Det gør vi ved at lave politisk interessevaretagelse, udvikle metoder og redskaber, kompetenceudvikle
unge og understøtte og fremme vidensdeling blandt organisationer af og for unge med handicap.

MÅLSÆTNING FOR STRATEGI 2021-2025
SUMH skal være en synlig og central politisk aktør, der styrker unge med handicap til at være en aktiv
ungdomsstemme, nationalt og internationalt. SUMH skal udvikle sig til en stærkere og mere bæredygtig
organisation, der kan bidrage til at udvikle, understøtte og styrke sine medlems- og
partnerorganisationer og unge med handicap

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.
De fire strategiske spor er alle gensidigt afhængige og de enkelte handlinger udgør de samlede
forudsætninger for at realisere SUMHs strategi og målsætning frem mod 2025. Når den enkelte unge
styrkes, styrker det også organisationen. Når organisationen bliver stærkere, bliver vi også bedre til at
varetage det politiske arbejde. Politisk synlighed vil øge kendskabet og derved vil flere unge opdage
muligheden for at blive en del af SUMH og SUMH’s medlemsorganisationer.
SUMH vil frem mod udgangen af 2025
2021

2022

2023

2024

2025

1. Være en synlig og central politisk aktør på unge- og handicapområdet

2. Styrke unge med handicap til at deltage selv og motivere andre til at deltage i den offentlige
debat og i samfundets foreskellige arenaer

3. Opbygge, og udbrede viden og redskaber til udvikling af bæredygtige
ungdomshandicaporganisationer

4: Styrke SUMHs internationale arbejde og herigennem opbygge internationale organisationer af
unge med handicap
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1: VÆRE EN SYNLIG OG CENTRAL POLITISK AKTØR PÅ UNGE OG HANDICAPOMRÅDET

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.

2. STYRKE UNGE MED HANDICAP TIL AT DELTAGE SELV OG MOTIVERE ANDRE TIL AT
DELTAGE I DEN OFFENTLIGE DEBAT OG I SAMFUNDETS FORSKELLIGE ARENAER

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, at flere unge med handicap bliver frivillige og spille en aktiv rolle i SUMH og i vores MO’er.

3: OPBYGGE, OG UDBREDE VIDEN OG REDSKABER TIL UDVIKLING AF BÆREDYGTIGE
ORGANISATIONER

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.

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.
De fire strategiske spor sætter retning for SUMHs daglige arbejde og er udmøntet gennem et antal
underliggende handlinger, som udfoldes i vores toårige handlingsplan for hhv. 2021-2022 og 2023-2024. I
2025 samles der op på strategien og en ny strategiproces igangsættes.
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