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ÅRSBERETNING 2021 

ØGET DEMOKRATISK INDDRAGELSE OG TYDLIGERE 
FÆLLESSKAB 

Fokus på fællesskab og ensomhed har også været dagsorden i 2021. Og Covid19 påvirker også 
SUMH, vores medlemsorganisationer og vores medlemmer i 2021. Men der sker i 2021 også en 
masse andet – heriblandt får SUMH godkendt strategi 2021-2025 og 2-årig Handlingsplan, der 
sætter retning for de kommende års arbejde.  

I 2021 er der også blevet arbejdet med at skabe en balance, så erfaringer fra de mange 
onlinemøder blev kombineret med de gamle kendte erfaringer og værdier fra fysiske møder. Vi 
vil arbejde for at fastholde de erfaringer, vi har fået med aktiviteter (fysisk og online), der styrker 
fællesskab, deltagelse og demokratiske processer, og lade de online indgå som et supplement 
til de fysiske møder, når det er relevant. 

POLITIK 

OVERORDNET 

Politikteamet og ledelsesteamet udfører og deltager i årets løb i aktiviteter med det formål at 
være en synlig og central politisk aktør.  

POLITISKE MÆRKESAGER I 2021 
 
Uddannelse 

I 2021 har der været et fortsat fokus på at skabe politisk opmærksomhed på udfordringer i 
uddannelsessystemet og bidrage til at kvalificere de indsatser, der er igangsat fra centralt hold. 
Dette arbejde er i 2021 delt i to indsatser i forhold til henholdsvis videregående uddannelser og 
ungdomsuddannelser.  

Rapporten ”Ungdomsuddannelser - skal være for alle”, der blev offentliggjort i 2020 har blandt 
andet dannet grundlag for, at SUMH har haft et afsæt til at pege på udfordringer og løsninger 
på ungdomsuddannelsesområdet – særligt erhvervsskoleområdet. Dette afsæt er blevet brugt 
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til dels at gennemføre en kampagne omkring tilgængelige studiemiljøer på 
ungdomsuddannelser i forbindelse med uddannelsesvalg marts 2021, og dels at etablere en 
position, som SUMH kan stå på, der gør, at SUMH bliver set som en relevant samarbejdspartner 
af aktører på området – både ministerielt og kommunalt. Hvilket betyder, at SUMH i 2021 er 
blevet inviteret ind i arbejdsgrupper og styregrupper på området.  

SUMH har ligeledes været aktivt involveret i udmøntningen af 3 ud af 7 delelementer af den 
politiske aftale af 10. maj 2021 om en samlet indsats for elever og studerende med handicap på 
ungdomsuddannelserne og på de videregående uddannelser 2021. Herunder har SUMH været 
aktiv involveret i kvalificering af dels ministeriel rapport vedr. de vigtigste tiltag i forhold til de 
videregående uddannelser, og dels Dansk Center for Undervisningsmiljøs (DCUM) arbejde med 
at udvikle et bud på en helhedsorienterede studieplan, der implementeres i 2022 som 
forsøgsordning, samt til udviklingen af fagligt materialer til studerende med handicap, til 
undervisere og administrativt personale på landets videregående uddannelser.  

SUMH har ligeledes været i dialog med uddannelses- og forskningsordførerne ift. at forbedre 
vilkårene for studerende med handicap på de videregående uddannelser. I august 2021 har 
SUMH deltaget med to repræsentanter ved en høring om dette på Christiansborg arrangereret 
af Det Centrale Handicapråd. 

Der arbejdes fortsat i 2021 på at skabe fælles fodslag og politisk opmærksomhed omkring et 
mere fleksibelt handicaptillæg.   

Afslutningsvis har SUMH deltaget i den uddannelsespolitiske debat med artikler, radioindslag 
og debatindlæg. 
 
RETTEN TIL EN SEKSUALITET 

SUMH har fortsat fokus på seksualitet og unge med handicap, og har fortsat et udvalg på 
seksualitetsområdet. I 2021 har vi haft en stor Uge Sex kampagne i samarbejde med 
Jyskbørneforsogn/Fredshjem og med deltagelse af 13 andre organisationer. Vores kampagne 
har nået omkring 20.000 mennesker. I sommeren 2021 har vi haft en informationskampagne 
som nåede omkring 8000 mennesker. Derudover har SUMH’s formand medvirket i et indslag i 
TV2 Go’ aften live og under Pride 2021 udgav et bestyrelsesmedlem en pixibogsdigt om 
seksualitet.   
 
NATUREN 

Naturen er fortsat i 2021 en politisk mærkesag, og SUMH har sammen med DH og Videnscenter 
om Handicap afholdt en event på Naturmødet, hvor miljøministeren og SUMH’s formand deltog 
i panelet. Ministerens deltagelse var på foranledning af SUMH.  SUMH fortsætter sit fokus på 
tilgængelig natur i 2022, dette både gennem projekter, og gennem politisk 
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interessevaretagelse – der er blandt andet et nyt møde med miljøministeren i starten af 2022. 
 
ENSOMHED 

Ensomhed forstået som det at være ufrivilligt alene har med COVID-19 og nedlukningen været 
hver mands eje. SUMH har deltaget aktivt i sektorpartnerskaberne på området og bidraget til 
Ensomhedsstrategien, dels gennem DUF i Børn og Ungepartnerskabet og ved at overtage 
DUF’s plads i Handicappartnerskabet. SUMH har fortsat et engagement i Ungetrivselsrådet, 
hvor vi sætter fokus på unges trivsel generelt og det seneste år med særligt fokus på de 
ændrede forhold under Covid-19.  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 vil 
fortsætte med at tale om – også når Covid19 ikke længere dominerer i samfundet. 
 

BESKÆFTIGELSE 

Der har været en øget opmærksomhed på beskæftigelse og mangel på arbejdskraft i 
samfundet generelt. SUMH har blandt andet bidraget i en kronik omkring beskæftigelse og 
været synlig på sociale medier. SUMH har gennem de seneste år talt om, at 
beskæftigelsesudfordringen handler om de strukturelle forhold, viden og 
kompensationsmuligheder, men har også peget på selvværd og selvtillid, som barrierer for at få 
jobbet. Dette arbejde har resulteret i, at der forskningsmæssigt også er kommet fokus på dette. 
SUMH vil i 2022 arbejde videre med afsæt i den nyeste forskning på området, og skabe en 
politisk opmærksomhed på dette område.  

 
KAMPAGNER 

SUMH har ligeledes dels deltaget i kampagne gennemført i samarbejde med Ungetrivselsrådet, 
der er et samarbejde med DSF og en række andre organisationer, hvor der er sat fokus på 
unges trivsel på hhv. ungdomsuddannelser og videregående uddannelser, dels kampagne 
gennemført af Institut for Menneskerettigheder omkring menneskerettigheder, og dels 
kampagne gennemført af ensomhedsalliancen omkring ensomhed. Det, at frivillige fra SUMH 
deltager, i andre organisationers kampagner, øger repræsentationen, og skaber en 
opmærksomhed på, at unge med handicap er en ressource. 

POLTISK NETWORKING 

Ud over de afholdte møder med ordførere og miljøministeren har SUMH ligeledes deltaget i 

møder med socialministeren både fysisk og online. Det skabte opmærksomhed om både 

udfordringer og ressourcer hos unge med funktionsnedsættelse.  
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SUMH har været på Folkemødet, og har i den forbindelse haft både online og fysiske aktiviteter, 
der har skabt opmærksomhed omkring fællesskaber og ensomhed, og mødet med 
behandlingstilbud. Dette blev skabt sammen med Kunstdemokraterne, som er unge, der er 
interesseret i kunst og kreative processer. Dette skabte en, for SUMH, ny udtryksform.  

SUMH har ligeledes været på Ungdommens Folkemøde (UFM), hvor vi både har haft fokus på 
vores nationale og internationale indsatser i mangfoldighedsteltet. Foruden uformel dialog i 
teltet, har SUMH gennemført en workshop for 30 gymnasieelever baseret på 
oplysningsindsatsen, Tour De Leaving No One Behind, samt stået for et sceneindslag, der 
indeholdt brandtaler om fællesskaber og inklusion, samt digtoplæsning.  

SUMH har ligeledes i 2021 været optaget af at være en tydelig stemme ind i de arbejdsgrupper 
og styregrupper, som der er på embedsmandsniveau, særligt i forhold til videregående 
uddannelser og ungdomsuddannelser. Dette med henblik på, også at skabe en 
opmærksomhed på unge med funktionsnedsættelsers udfordringer og potentielle løsninger. 
Dette har været virkningsfuldt – både fordi det klæder embedsværket yderligere på, men der 
skabes ligeledes stærke alliancer til andre samarbejdspartnere.  

MEDLEMSORGANISATIONER 

OVERORDNET 
2021 har været et hybridår, hvor erfaringerne med online MO-møder fra 2020, har været 
kombineret med bilaterale og fysiske medlemsmøder, som de har været kendt fra tidligere år. 
Dette, fordi det var det muliges kunst grundet Covid19, men også for at bruge styrken fra de 
forskellige mødeformer til at fastholde den demokratiske deltagelse, og styrke synergi mellem 
medlemsorganisationerne samt øge merværdi af at drøfte fælles problemstillinger, og 
mobilisere både frivillige og organisationer.   

REPRÆSENTANTSKABSMØDE 
SUMHs repræsentantskabsmøde har i 2021 været 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 polls i Zoom, så deltagerne kunne 

afstemme på selve det online repræsentantskabsmøde. Der har i 2021, som i 2020, været fokus 

på at skabe inddragelse og demokratisk deltagelse.  

SUMH’s femårige strategi og 2-årige handlingsplan blev godkendt på 
repræsentantskabsmødet.  
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VIDENSDELING, MEDLEMSDELTAGELSE OG DEMOKRATISK DELTAGLSE 
Åbne MO-møder har inddraget flere unge fra medlemsorganisationerne, fordi der ikke har 
været begrænsninger på antal deltagere fra den enkelte medlemsorganisation, og den enkelte 
person ikke på samme måde har været begrænset af sine egne ressourcer, når møderne har 
foregået online. Det har givet flere unge mulighed for at stifte bekendtskab med SUMH og 
efterfølgende at engagere sig aktivt som frivillig i SUMH.  

Følgende er en oversigt over afholdte MO-møder online i 2021: 

 

Dato Tema 
Antal deltagende 

MO’er/deltagere 

27. januar Dansk Ungdoms Fællesråd og Internationalt 

arbejde 

7 MO’er / 15 deltagere 

24. februar SUMH's strategi-udspil 2021-2025 6 MO’er / 10 deltagere 

28. april  Overgangen fra uddannelse til arbejdsmarked 

– debat m. beskæftigelsesordfører fra Venstre 

og Socialdemokratiet 

9 MO’er / 19 deltagere 

26. maj Hvordan lykkes vi med det rummelige 

arbejdsmarked? 

– Debat med virksomheder  

6 MO’er / 16 deltagere 

30. juni Tilgængelighed på sommerens festivaller og 

koncerter (aflyst) 

 

25. august Styrk ungestemmen på handicapområdet 4 MO’er / 8 deltagere 

29. 

september 

Bliv klædt på til kommunal- og regionsvalget 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

4 MO’er / 6 deltagere 
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27. oktober Sådan skaber vi et frit ungdomsliv – et liv med 

ledsagelse (aflyst) 

 

24. 

november 

Sådan skaber vi et mere tilgængeligt 

uddannelsessystem 

3 MO’er / 5 deltagere 

 

ORGANISATIONSUDVIKLING OG STØTTE 
For SUMH er det vigtigt at kunne tilbyde sine medlemsorganisationer hjælp til 
organisationsudvikling alt afhængig af MO’ernes behov. Det kan være inden for f.eks. 
organisatorisk arbejde, rekruttering, vidensdeling og politisk arbejde. SUMH har i 2021 
prioritereret at have en organisationskonsulent og en kommunikationskonsulent i sekretariatet 
til at understøtte såvel det organisatoriske som det politisk arbejde. Det vil vi fortsat i 2022.  

SUMH har i 2021 deltaget i MO-aktiviteter eller haft bilaterale møder med henblik på 
organisationsudvikling og styrket samarbejde: 

  
 DBSU: Møde om vedtægter og organisationsstruktur (februar 2021) 
 Muskelsvindsfonden: Bestyrelsesmedlemmer repræsenteret ved landsmøde (maj 2021) 
 Høreforeningen: Møde om organisering og rekruttering af unge (juni 2021) 
 Pso-Ung: Møde om styrket samarbejde mellem SUMH og Pso-Ung (Oktober, 2021) 
 LOBPA: Møde om styrket samarbejde mellem SUMH og LOBPA (November, 2021) 
 Muskelsvindfonden: Brainstorm og vidensdeling på nyt ungeprojekt i Muskelsvindfonden 

(Oktober 2021, online) 
 Dysleksi Ungdom: Dirigent og referent ved generelforsamling (november 2021) samt 

møde om onboarding af ny bestyrelse (november 2021) 
 FNUG: Møde om styrket samarbejde mellem organisationer (november 2021. online) 
 Autisme Ungdom: Møde om styrket samarbejde mellem organisationer (December 2021, 

online) 

SUMH opfordrer medlemsorganisationerne til at tage kontakt, hvis de ønsker sparring eller 

vidensdeling.  

NYE MEDLEMSORGANISATIONER 
SUMH har i 2021, som i 2020, arbejdet med at inkludere de fire nye medlemsorganisationer, der 
blev optaget i 2020, hvoraf en har prøvemedlemskab, som udløber ved udgangen af 2021. De to 
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nye medlemsorganisationer, der er tilknyttet videregående uddannelser, har været udfordret af, 
at de videregående uddannelser, er de, der har været mest præget af nedlukninger i 
forbindelse med Covid19.  

Der blev dog alligevel i 2021 arbejdet på at tiltrække nye medlemsorganisationer, og det har 

resulteret i, at Unge Hjerner fra Hjerneskadeforeningen har søgt optagelse i december 2021, og 

de blev godkendt på det først kommende bestyrelsesmøde i januar 2022. 

KONTAKT OG KOMMUNIKATION 
Det er fortsat sekretariatets organisationskonsulent, der er fast kontaktperson for alle MO’er. 
Bestyrelsen er værter ved MO-møder. Ligesom en fra ledelsesteamet er repræsenteret ved 
bilaterale møder med medlemsorganisationerne. SUMH håber dermed på, at MO’erne fremover 
vil opleve mere kontinuitet og sikkerhed om, hvor de skal henvende sig.  

MO’er skal 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 giver mulighed for at mødes 
mere kontinuerligt, og det har skabt et større engagement og deltagelse blandt de frivillige, 
men der er også en vis mætning i forhold til online aktiviteter, derfor er fysiske aktiviteter blevet 
prioriteret, når det har været muligt.  

AKTIVITETER OG OPGAVER, HVOR FRIVILLIGE HAR GJORT EN FORSKEL 
De aktive frivillige tæller både unge med fysiske, psykiske og kommunikationshandicap og 
enkelte 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 er i 2021 særligt fokus på at skabe en styrket fortælling om SUMH, så SUMH i højere grad 
bliver set som alle unge med funktionsnedsættelsers organisation, og i højere grad bliver bredt 
kendt. Dette arbejde har betydet, at de frivillige har været involveret i udvikling af ny 
kernefortælling, identitet, design og hjemmeside, som er lanceret i december 2021. Arbejdet 
med at synliggøre SUMH og inddrage flere frivillige og unge i SUMH fortsætter i 2022.  

De frivilliges personlige historier og meninger efterspørges af samarbejdspartnere, og de har 
indgået i en række opgaver f.eks. undervisning af medarbejdere i kommuner om 
tilgængelighed, uddannelse af jobkonsulenter i kommuner, inspirationsoplæg for STU-elever 
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mv. De fleste opgaver er foregået fysisk, andre online. Derudover har bestyrelsen deltaget i en 
del uddannelse bl.a. Politikkens Kritikerskoler og uddannelsestilbud i DUF, som vil blive 
videreformidlet i 2022. 

SUMHs 100 aktive frivillige er 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. Tilknyttet arbejdsgrupper 

inden for videregående uddannelser og ungdomsuddannelse 
 MO-team: understøtte MO’erne 
 Frivilligteam: Engagere frivillige 
 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 – både fysisk og online 
 Seksualitetsudvalget: udvikling af kampagner og aktiviteter om seksualitet  
 Online Naturfællesskab: gensidig inspiration til at bruge naturen, kampagnearbejde m.v. 

AD HOC FRIVILLIGOPGAVER FOR OG I SUMH  
 Høring på Christiansborg om forbedret vilkår for studerende med handicap i vores 

uddannelsessystem 
 Folkemødet, hvor unge fra SUMH og Kunstdemokraterne satte fokus på fællesskab 

online og fysisk Folkemøde 
 Ungdommens Folkemøde: hvor unge dels har gennemført aktiviteter på stand, i 

workshop og som oplægsholdere på scene 
 SUMHs konference, hvor unge var oplægsholdere om det gode ungdomsliv med 

handicap 
 Valgfestival ifbm. kommunalvalget, hvor unge er oplægsholdere og sociale værter 
 Rollemodelskursus, hvor unge er oplægsholdere for andre unge på kursus 
 Partnerskabsrejse til Grønland, hvor unge deltog som oplægsholdere, deltagere i 

workshops, mm. 
 Frivillig - en del af fællesskabet, hvor unge giver oplæg om frivilligt arbejde for elever på 

STU’er 
 Ban Vejen for job, hvor frivillige har været rollemodeller 
 Sund seksualitet og Ligelyst, hvor unge har lavet oplæg om seksualitet 
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 Højskoler med oplæg om værdien af inkluderende fællesskaber, hvor unge har været 
oplægsholdere  

 Absalon professionshøjskole og Roskilde Kommune, hvor unge har haft oplæg om det 
selvstændige ungdomsliv 

 Bidrag til sektorpartnerskaber, styregrupper, følgegrupper og netværksgrupper  

SUMH AKTIV 
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.  

Planlægning og gennemførelse af SUMH Aktiv aktiviteter har været påvirket af COVID-19 
usikkerheder, samt en oplevelse af, at vores unge i perioder har nået en mæthed i forhold til 
online aktiviteter – hvorfor opbakningen hertil heller ikke har været ligeså stor, som vi oplevede 
det i 2020. Fra sommeren 2021 lykkedes det at arrangere fysiske aktiviteter i Odense, 
København og Århus, og vi forventer at dette kan fortsætte i 2022, hvor der også er brug for at 
genskabe de lokale fysiske fællesskaber.  

Der er i 2021 gennemført 13 aktiviteter - hovedsageligt online - med samlet cirka 115 deltagere, 
og da man kan deltage i flere aktiviteter, har der været 43 brugere af SUMH Aktiv. Aktiviteterne 
spændte fra quiz-aftener, online fastelavnsfest med DU (Dysleksi Ungdom), fællesspisning, 
tema-aften om lyrik, m.m.  

Der er i løbet af 2021 opfundet et koncept med mysterybokse, som bliver sendt ud til deltagere, 
som så gennem en uge eller 14 dage får løbende opgaver, som de deler med hinanden, og så 
mødes de som minimum afsluttende online. Disse events har været gode 
rekrutteringsaktiviteter, som forventes at fortsætte ind i 2022.   

KOMPETENCEOPBYGNING 
I 2021 har SUMH sammen med DUF arbejdet med at udvikle en tilgængelighedsmatrix, der har 
fokus på både fysisk, online og hybridmøder, og som samtidig ser på tilgængelighed ud fra 
fysisk, pædagogisk og social tilgængelighed. En matrix, der formidles til 
ungdomsorganisationer under DUF. 

I 2021 afholdt SUMH også følgende kursus- og vidensdelingsarrangementer for unge med 
funktionsnedsættelse:  
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 Kursus i bestyrelsesarbejde (februar/marts, online) 
 Rekruttering, fastholdelse og frivillig ledelse (april, online) 
 Kursus i bestyrelsesarbejde (oktober, fysisk og online) AFLYST 
 Rollemodelskursus weekend 1 (oktober, fysisk) 
 Rollemodelskursus weekend 2 (november, fysisk) 
 SUMH konference: Sådan hjælper du unge med at leve et godt socialt, ungeliv 

(november, fysisk) 

I SUMHs projekter om handicap og ungdomsliv efterstræbes altid frivilliginddragelse, hvor det 
er muligt og relevant. Det har dog været vanskeligt i 2021, fordi det fortsat har været svært at 
samle de frivillige på en måde, der var trygge for dem, og der har været færre aktiviteter, hvor 
de har været efterspurgt. Men det forventes at vende i 2022.  Der er fortsat frivilligudvalg på to 
mere varige indsatsområder i SUMH, som igangsætter aktiviteter og understøtter politikteam 
med at være synlig. Det er seksualitetsudvalget og onlinenaturfællesskab. 

INTERNATIONAL HANDICAPDAG 
De frivillige valgte at sætte seksualitet og internationalt arbejde på dagsordenen for SUMHs 

internationale handicapdag. Det skete gennem sociale medier, hvor SUMH bl.a. har bakket op 

om DH’s kampagne ”StærkereSammeniVerden”. Desuden har SUMH brugt anledningen til 

rebranding af SUMH ved at tease for nyt logo og hjemmeside, der gik i luften få dage efter.  

FRIVILLIGDAGEN 2021 
En fast tilbagevendende begivenhed i SUMH har i flere år været Frivilligdagen, hvor SUMH 
takker for den frivillige indsats og fejrer fællesskabet. I 2021 markerede vi frivilligdagen med en 
online frivilligfest, arrangeret af dele af bestyrelsen. Til frivilligfesten deltog 20 SUMH’ere. 
 

INTERNATIONALT UDVALG 

OVERORDNET 

Internationalt udvalg er en minibestyrelse under bestyrelsen med en frivillig per landeteam. I 
2021 har vi haft tre landeteams, samt et fælles oplysningsprojekt. I 2021 har der været 
landegrupper med fokus på Uganda, Rwanda, og Sierra Leone. Det internationale udvalg og 
landeteams har været 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.   
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Uganda-team 

Uganda partnerskabet har trods Covid19 haft gang i flere forskellige projekter. Operation 
Dagsværk projektet ”ABC-projektet” er blevet skudt i gang og i efteråret 2021 var der tilknyttet 
fire ungdomsledere (2 fra Danmark og 2 fra Uganda). Derudover har vi afsluttet og evalueret 
vores store projekt ”Bridge” og fået godkendt en ansøgning til at kunne starte et nyt projekt op i 
2022 med fokus på seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder.  
 
Rwanda-team 

Rwanda har været hårdt ramt af udfordringer i relation til Covid19 og nedlukning. Det har ikke 
været muligt at mødes fysisk. Derfor blev projektets evaluering fortaget online. Projektet er nu 
afsluttet, og det er besluttet, at vi indstiller samarbejdet i Rwanda. 
 
Sierra Leone-team  

I samarbejdet med Sierra Leone har vi afholdt en online forundersøgelse og har herefter 
sammen med vores partner ansøgt om et pilotprojekt, som skal starte op i 2022. 
 
Oplysningsprojekt 

I 2021 erfarede vi tidligt at den usikre Covid19 situation har påvirket rekruttering af frivillige samt 
skoler/uddannelsesinstitutioner vi kunne besøge. Derfor besluttede vi at sætte 
oplysningsprojektet på pause for at kunne genoptage det i 2022. Af den årsag var den eneste 
aktivitet i forbindelse med oplysningsprojektet i 2021 vores deltagelse på Ungdommens 
Folkemøde, hvor workshoppen blev præsenteret for 30 gymnasie elever, og der var 
sceneaktiviteter.  
 
Nordisk samarbejde 

I 2021 var SUMH i Grønland til nordisk seminar med deltagelse af unge med handicap fra 
Danmark, Grønland og Norge. Her blev der delt erfaringer og arbejdet med fælles projekter 
herunder fælles politiske anbefalinger. Derudover har SUMH bidraget til etableringen af en ny 
grønlandsk handicapungdomsorganisation.  

PROJEKTER 

OVERORDNET  

Der har i 2021 ikke været meget fokus på ny fundraising, men i høj grad på fortsat at gentænke 
og omlægge aktiviteter i eksisterende projekter, så de kunne gennemføres på en meningsfuld 
måde trods COVID-19. Ligesom der har været fokus på at udmønte de midler, der er tilgået 
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SUMH gennem forskellige Covid19-pakker, som alle har haft til formål at øge fællesskabsfølelsen 
blandt unge med handicap.  

Derudover er der indgået et strategisk samarbejde med Bevica Fonden omkring at gøre 
ungestemmen tydeligere og stærkere, samt sætte fokus på LNOB-agendaen i et fælles 
samarbejde.  

Ingen projekter har været sat på pause, enkelte har været udskudt, da det ikke har været muligt 
at gennemføre aktiviteterne meningsfuldt.   

Der var i 2021 meget få nye konsulentopgaver, da der i høj grad har været fokus hos vores 
samarbejdspartnere om kerneopgaver, og styre sig igennem Covid19-forhold.  

  AFSLUTTEDE PROJEKTER 2021 
 SUMHs’ partnerseminar (aflyst) (DH) 
 Online Learning Partnership Project (Sierra Leone) (DH) 
 Pre-study Sierra Leone (DH) 
 SUMH Aktiv 2 Udvidelse og fortsættelse (Socialstyrelsen) 
 Lev livet og Debattør med en hjertesag 2020/2021 (Socialstyrelsen) 
 Bridge, Uganda (DH)  
 Rwanda, SUMH og UWEZO pilot project (DH) 
 Kompetencer og fællesskab: Sociale og faglige aktiviteter (DH) 
 Right and political advocacy: Styrke unge med handicaps demokratisk deltagelse i 

Grønland (DUF) 

Projekter er medtaget, hvis projektperioden afsluttes i 2021, men de er ikke nødvendigvis 
afsluttet regnskabsmæssigt. 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) 
 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) 

https://sumh.dk/vi-goer/
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 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) 

 Ungdomsleder ABC: Formålet er at støtte op om projektets aktiviteter og styrke 
kapaciteten blandt de frivillige. Frivillige er ungdomsledere i Uganda (DUF) 

 Ligelyst og oplysning om sexsygedomme: Udvikling af tema omkring sexsygedomme i 
Ligelyst App’en (Sundhedsstyrelsen) 

 Rwanda KHAB: Erfaringsudveksling mellem samarbejdspartnere i syd (DH) 
 Lev livet og Debattør med en hjertesag 2021/2022: Styrke unges kompetencer som 

fortaler og menneske (Socialstyrelsen) 
 Oplevelsesindustri: Aktiviteter i oplevelsesindustrien for mennesker med handicap 

(DH/socialstyrelsen) 
 Virtuelle fællesskaber: Styrke arbejdet med tilgængelighed (DH/socialstyrelsen) 
 Erhvervsskoler for alle: Styrke unges optagelse og gennemførelse af 

erhvervsuddannelser (STUK) 

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

KONSULENTOPGAVER 2021 
 Center for pædagogik,  
 VELUX –sagkyndig vurdering,  
 DH Timekompensation Zoom-bistand,  
 Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) 

 

https://sumh.dk/vi-goer/

