PARASPORT DANMARKs VISION OG STRATEGI 2025
Bestyrelsens oplæg til præsentation for repræsentantskab og interessenter i 2020.

Parasport Danmarks Vision og strategi 2025 beskriver kort, hvordan forbundet ser sig selv i
fremtiden for bedst muligt at fremme vilkår for motions- og konkurrenceidræt for mennesker med
et handicap, og hvad forbundet vil holde fokus på for at nå visionen. Vision og strategi 2025 udgør
rammen for forbundets udvikling og arbejde frem mod 2025 og indgår i forbundets forhandlinger
med DIF om strategi og spor for 2022-25. Parasport Danmarks Vision og strategi 2025 bygger
videre på den nuværende strategi og strategiaftalen med DIF.

Parasport Danmark i dag
Parasport Danmark er et forbund under DIF. Forbundets formål er at fremme motions- og
konkurrenceidræt, der tilgodeser mennesker med et handicap. Forbundet har 460
medlemsforeninger og -klubber og tilbyder p.t. 38 idrætter. Medlemmerne er primært foreninger,
som tilbyder idræt for mennesker med et handicap.
Forbundet bygger på frivillighed og er organiseret med en på repræsentantskabsmødet folkevalgt
bestyrelse, to stående udvalg (elite og bredde) og en række øvrige udvalg, herunder et antal
idrætsspecifikke udvalg. Forbundet har administrative kontorer med konsulenter i Brøndby, Vejle
og Viborg.

Trends og udfordringer mod 2025
Samfundets interesse og almene trends bevæger sig i retning af mere fællesskab og inklusion,
mere sundhed og bevægelse. Samfundet oplever generelt en stigning i antal af mennesker med et
handicap. Der er i samfundet et ønske om, at børn med et handicap skal have gode mulighed for
at bevæge sig sammen med deres kammerater. I idrættens verden oplever Parasport Danmark en
stigende velvillighed og samarbejdslyst hos DIF, specialforbund, foreninger og i DGI til at inkludere
parasportsatleter i deres tilbud.
Denne udvikling rummer udfordringer, men giver også mange gode muligheder for, at Parasport
Danmark kan hjælpe endnu flere til fællesskab og idræt. Det er en mulighed for Parasport
Danmark for at indfri sin mission om, at langt flere børn, unge og ældre med et handicap skal
kunne dyrke idræt, bevæge sig, motionere og konkurrere i et berigende og attraktivt, socialt
fællesskab. Det er en proces, som vi allerede har taget hul på og samarbejder med specialforbund
(SPF), ligesom Parasport Danmark er en aktiv del af DIF/DGI’s Bevæg dig for livet.

Fremtidige behov
Parasport Danmarks fem fokusgruppeinterviews i juni 2019 med vore interessenter (klubber,
specialforbund, idrætsudvalg, DIF, Team Danmark og DGI) viste et behov for at forbundet er
meget mere synligt i alle dele af landet. Private initiativer popper op med det formål at skabe mere
kvalitet i de forskellige tilbud til målgruppen. Det gælder både en ren idrætsfaglig kvalitet og
kvalitet i det sociale idrætsfællesskab. Interviewrunden pegede også på behov for, at forbundet er
mere opsøgende og åben overfor nye muligheder og samarbejder, og at samspillet specielt med
specialforbund vil blive lettere, hvis kontaktfladerne ind i Parasport Danmark bliver mere tydelige
og enkle.
Blandt mennesker med et handicap er grupper, som har brug for at afprøve/dyrke mange idrætter,
grupper, som målrettet kun ønsker at dyrke en idræt, og endelig grupper af mennesker med et
svært handicap, hvis behov for hjælp til bevægelse er ganske stort. Sidstnævnte har også brug for
at idrætsgrene justeres efter deres behov. For de fleste handler det ikke kun om idræt, men mere
om at have det sjovt og bevæge sig, og det handler ikke kun om den enkelte handicappede, men
om hele familien og hjælperne omkring.
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Parasport Danmarks vision og strategi 2025
Vision
Parasport Danmark vil give alle mennesker med et handicap eller et særligt behov
mulighed for at dyrke idræt, bevæge sig, motionere og konkurrere i et berigende og
attraktivt, socialt fællesskab.
Parasport Danmark vil
• være en markant og synlig idrætspolitisk aktør med stor samfundsmæssig
gennemslagskraft.
• udgøre et kompetencecenter, som omsætter og koordinerer viden om handicapidræt til
brugbar viden hos målgruppen selv, deres familier, specialforbund, klubber,
organisationer, kommuner og stat, m.fl.
• tilbyde attraktive og let tilgængelige idrætsmiljøer for alle med et handicap eller et særligt
behov.
• udvikle og understøtte både motion, bredde og eliteidræt.
• basere al aktivitet på kerneværdierne dialog, samarbejde og kommunikation.

Det er en ambitiøs vision. Parasport Danmark vil realisere den i et udvidet samarbejde
med de andre aktører i idrætten, DIF, DGI, specialforbund (SPF), kommuner m.fl. Derfor
er Parasport Danmarks fokusområder nedenstående.

Fokusområder for perioden 2020 - 2025
1. Samarbejde og partnerskaber
Parasport Danmark kan kun leve op til Visionen gennem et omfattende samarbejde med
idrætsverdenen og samfundet. Derfor skal kerneværdierne: dialog, samarbejde og
kommunikation prioriteres højt og komme til udtryk overalt i organisationen.
Forbundet vil gå positivt ind i et åbent samarbejde med såvel aktører i idrættens verden,
kommuner som private aktører. Det sker allerede i dag, men vi vil arbejde for at styrke
både indhold og omfang. Det vil kunne ses fx i fastholdelse af målgruppens lyst til at
dyrke idræt i en almenforening, i samarbejdet med DIF og Team Danmark om de danske
deltagere ved PL, i etablering og drift af væksthuse, osv. Forbundet vil motivere
samarbejdspartnerne til at udvise samme positive indstilling. Begrebet væksthuse er
beskrevet i punkt 4.
2.

Kompetencecenter

Parasport Danmark vil videreudvikle sig som et center for kompetencer, med viden og
færdigheder i at understøtte og rådgive dels mennesker med et handicap, som ønsker at
dyrke idræt, dels forbund, foreninger, klubber, DIF, DGI, kommuner m.fl. Specialistviden
omhandler f.eks. Special Olympics konceptet, divisionering og klassifikationssystemet.
Kompetencecentret indeholder i 2025, en dybdegående indsigt i, hvad der skal til af
færdigheder, viden og midler for at hjælpe brugerne i gang, og fastholde dem fysisk som
socialt i aktiviteter. Kompetencecentret hjælper nye idrætter i gang, ligesom det
fastlægger mål og normer for god parasport på tværs af idrætter.
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3. Politisk lobbyisme og synlighed
Parasport Danmark vil udbygge og fokusere sit politiske arbejde for at skabe synlighed
omkring den samfundsmæssige nytteværdi, som parasporten generelt skaber og bruge
de gode historier, som Parasporten genererer. Parasport Danmark vil udgøre talerøret
for bedre og rimelige vilkår for idræt, som mennesker med handicap og mennesker med
særlige behov har brug for.
Alle mennesker har ret til et aktivt idrætsliv og derfor handler den politiske indsats om at
skabe bedre adgang til faciliteter, til kvalificeret træning, til finansiering, til promovering
af sagen mm. Det er en målrettet politisk og kulturel indsats, som kræver styret og
strategisk kommunikation, eksternt i samfundet og internt i idrætsverdenen og ved brug
af de digitale værktøjer, som modtagerne anvender. Det sker sammen med f.eks. DIF,
DGI og SPF, når det handler om tværfaglige områder og alene, når det handler om
Parasport Danmarks isolerede specialistområder.

4. Idrætslige ”Væksthuse” - attraktive idrætsmiljøer
Parasport Danmark ønsker at tilbyde mennesker med et handicap eller et særligt behov
mulighed for at bevæge sig og dyrke idræt under trygge og beskyttede forhold. I
perioden indtil 2025 vil Parasport Danmark opbygge et antal Væksthuse, hvor idrætslige
inaktive mennesker kan afprøve aktiviteter og blive motiveret til at deltage i de
etablerede idrætsforeninger, tæt på bopæl og uanset type og grad af handicap.
Et væksthus tilbyder ideelt set et antal idrætter (inde og ude), og i praksis vil de bestå af
alt lige fra en flerstrenget idrætsforening, et samarbejde mellem flere idrætsforeninger,
et DGI-hus, eller af en enkelt forening med en enkelt idræt.
Se vedlagte bilag ’Sådan forestiller vi os, at Væksthusene kommer til at fungere’.
Vigtigt er det, at væksthuset udgør et
•
•
•

kompetent og motiverende, socialt idrætsmiljø tæt på brugeren, og med
kvalificeret støtte af uddannede og frivillige ressourcer,
springbræt til at dyrke idræt i en forening og gerne en forening under et SPF
miljø med kvalitet i aktiviteter, et miljø som Parasport Danmark med sin
tilstedeværelse i husene er med til at sikre og højne.

Parasport Danmark vil arbejde for, at de udøvere, som er motiverede for det, hjælpes
videre til at dyrke sin idræt i en almen forening sammen med almenidrætten. Forbundet
vil understøtte foreningen til at tage imod idrætsudøveren, så vedkommende kan
fortsætte træning og socialt samvær.
Parasport Danmark vil også arbejde for, at alle parasportens specialidrætter får
mulighed for at blive koblet op på et specialforbund.
Væksthusene skal være Parasport Danmarks rummelige ramme for DIFs og DGIs fælles
vision, ’Bevæg dig for livet’.
Væksthusene vil være afhængige af uddannet personale såvel som en kreds af aktive
frivillige.
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5. Internationalt arbejde
Parasport Danmark vil fortsætte det internationale arbejde for at påvirke mulighederne
for Parasporten i almindelighed og for danske atleters deltagelse i særdeleshed.
Dette vil ske i et fortsat stærkt nordisk samarbejde, hvor vi i fællesskab dels styrker
parabevægelsens europæiske infrastruktur og indflydelse, dels sikrer den traditionelle
stærke danske og nordiske stemme i parabevægelsens internationale organisationer, for
derigennem at fremme dansk som nordisk parasports indflydelse, herunder at sikre at
mennesker med et svært handicap og udviklingshæmmede kan deltage på højeste
internationale niveau.
Parasport Danmark skal arbejde med international idrætspolitisk talentudvikling for at
sikre nødvendige kandidater til de internationale parasports organisationer som IPC,
EPC, IBSA, VIRTUS (tidligere INAS FID) etc.
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Bilag 1.

’Sådan forestiller vi os at Væksthusene kommer til at fungere’

Bilag 2.

Køreplan for endelig beslutning og start på implementering af strategien.

Yderligere dokumentation:
Rapport med resultat af dialogmøder med Parasport Danmarks interessenter, udarbejdet til
bestyrelsens seminar den 24. august 2019 og opsamling fra hvert enkelt fokusgruppemøde med
interessenter, - hver enkelt interessentgruppe har fået tilsendt resultat af eget interview
Anbefalinger til Parasport Danmarks bestyrelsesmøde den 11. november 2019 med navn
’Parasport oplæg til strategi 2021-2025 – til bestyrelsesmøde 11.11’.

Processen er faciliteret af Helle Staberg og materiale er udarbejdet i samarbejde mellem
Parasport Danmarks bestyrelse, ledelse og Helle Staberg.

5

Bilag 1 til Vision og strategi
’Sådan forestiller vi os at Væksthusene kommer til at fungere’
I Parasport Danmark er et væksthus et tilbud for mennesker med handicap (og deres
familier), som har behov for en særlig indsats for at komme i gang med idræt. Det retter
sig mod såvel mennesker med et medfødt handicap som mennesker med et erhvervet
handicap.
Formålet med et væksthus er at give uerfarne/inaktive mennesker med et handicap
mulighed for at prøve idræt i trygge rammer, og blive ”klædt på” til og guidet til
deltagelse i foreningsidræt. I et væksthus skal konkret tilbyde:
•
•
•
•

Information om og afprøvning forskellige idrætter
Oplevelse af fællesskab om idræt
Vejledning til valg af idræt og klub
Træning i basisfærdigheder i en idræt

Fysisk er et væksthus en idrætsfacilitet (hal/sal evt. suppleret med adgang til andre
faciliteter eks. svømmehal), som kan danne ramme for mange forskellige
idrætsaktiviteter. Væksthuset tilbyder aktiviteter én eller flere gange om måneden. I
første omgang skal der være et væksthus pr. region og på sigt i højere grad kommunalt
baseret.
Organisatorisk skal et væksthus være baseret på et samarbejde mellem klub(-ber),
kommune og Parasport Danmark og evt. DGI, specialforbund,
rehabiliteringsinstitutioner/sundhedshuse mf. Finansieringen skal afklares mellem
parterne. Væksthuse skal være certificeret af Parasport Danmark.
Deltagere i væksthusaktiviteter kan deltage en, flere eller mange gange indtil
vedkommende er klar til en klubaktivitet. Deltagelse kan være gratis, kontingent baseret
betaling eller betaling pr. gang.
Et væksthus skal betjenes af dygtige frivillige og professionelle trænere/instruktører (fra
klubber og Parasport Danmarks landshold, talent- og fællestrænere) og rådgivere fra
Parasport Danmarks teams ift. valg af klub, hjælp løsning af praktiske udfordringer så
som eks. transport, hjælpere og udstyr).
Et væksthus kan også have idrætsspecifikke satellitter i samarbejde med klubber og
specialforbund.
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Bilag 2 til Strategi 2025
Køreplan for endelig beslutning og start på implementering af
strategien.
Vision og strategi 2025 er Parasport Danmarks bestyrelse billede af det Parasport
Danmark, som i 2025 virkeligt er alle mennesker med et handicaps primære indgang
og/eller støtte til idræt og fællesskab. Billedet er tegnet på baggrund af input fra
interviews med de vigtigste samarbejdspartnere og bestyrelsens egen holdning.
Der er tale om en markant ændring i Parasport Danmarks virkeområder, og der vil blive
tale om en kulturændring – både blandt ansatte og folkevalgte og hos
samarbejdspartnere.
For at skabe et fundament for strategiens realisering er det nu tid til igen at involvere
målgruppen og samarbejdspartnerne, så den kan drøftes og justeres i henhold til deres
ønsker og kvalificerede bemærkninger/ændringer.
Det sker via denne køreplan:

2020
I januar-februar 2020 afholdt bestyrelsen en konference for de deltagere, som bidrog
gennem interviews i juni 2019, Formålet var at opsamle deres input til forbedringer i
Parasport Danmarks arbejde. Det samlede resultat (denne nye strategi) skal
præsenteres og drøftes i repræsentantskabet i august 2020 med henblik på eventuelle
justeringer.
Efter repræsentantskabsmødet udpeges to velegnede foreninger/centre som pilotvæksthuse og to forskellige modeller for væksthus afprøves og evalueres fortløbende.
Fra efteråret 2020 afvikles en række dialogmøder rundt om i landet, hvor strategien
drøftes og grundlaget for iværksættelse skabes og sættes i gang.

2021
I foråret 2021 sker en opfølgning på det indledende arbejde (bestyrelsen og
sekretariatet).
Vision og strategi 2025 benyttes til at udarbejde strategiaftaler med spor med DIF m.fl.
og aftaler med foreninger, DGI, specialforbund, kommuner m.fl. indgås.
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