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CP Danmark er og skal være den seriøse og legitime interesseforkæmper for alle mennesker i 

Danmark med cerebral parese og deres pårørende. Vi er en handicappolitisk interesse- 

organisation. Men vi vil være mere end det. CP Danmark skal være Danmarks største og stærkeste 

fællesskab for mennesker med cerebral parese og deres pårørende.  

CP Danmark som interessepolitisk organisation 

Derfor skal vi udvikle en organisation, som har styrke til og fokus på at bidrage konstruktivt til den 

både lokale og nationale handicappolitiske dialog, som er nødvendig for at sikre, at mennesker 

med CP og deres pårørende får ordentlige og ligeværdige rammevilkår. CP Danmark skal være til 

stede på alle de centrale handicappolitiske arenaer. 

Det betyder, at 

- vi skal prioritere at bidrage aktivt, konstruktivt og løsningsorienteret til den aktuelle 

evaluering af det specialiserede socialområde. Det er vigtigt, at vi får stoppet 

afspecialiseringen på bl.a. kommunikationsområdet, hjælpemiddelområdet, børnehave- og 

botilbudsområdet 

 

- vi skal fortsætte vores tætte dialog med ministre, ordførere og embedsmænd – og vi skal 

styrke vores lokale handicappolitiske indsats  

 

- vi skal fortsætte og gerne styrke vores politiske indsats mod ulighed i sundhed, udbygge 

indsatsen for at få etableret regionale ambulatorier for voksne med CP og sikre, at en 

kvalificeret neuropsykologisk udredning bliver en del af opfølgningen på alle med cerebral 

parese 

 

- vi skal fortsætte arbejdet for at sikre større fleksibilitet i ungdomsuddannelserne, så langt 

flere med CP får mulighed for at tage en ordinær ungdomsuddannelse – men også styrke 

den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU), så de unge, der går den vej, får den 

bedst mulige uddannelse og de bedste vilkår for tilværelsen efter uddannelse 

 

- vi skal arbejde for et rummeligt og fleksibelt arbejdsmarked, som sikrer, at mennesker med 

CP kan være en del af arbejdsstyrken på de mange forskellige måder, som en mangeartet 

og meget differentieret funktionsnedsættelse forudsætter.  Og så skal vi fortsat have fokus 

på førtidspension til dem, der ikke har mulighed for at forsørge sig via arbejdsmarkedet. 

For en del medlemmer er et afklaret forsørgelsesgrundlag betingelsen for en tilknytning til 

arbejdsmarkedet på særlige vilkår. 

Vi skal holde et løbende og konstant øje på vores mærkesager, så vi ser og opfanger de åbninger, 

som giver mulighed for at få bragt vores dagsorden ind i den politiske debat. Og vi skal løbende 

overveje vores mærkesager, så vi opfanger de nye udfordringer og problemer, vores medlemmer 

møder. 
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CP Danmark som fællesskab 

Vores fællesskab er bredt og skal have mange forskellige facetter. Det er således også en del af 

fællesskabet at opleve sin forening som en forening, der ser og kæmper de rigtige og relevante 

handicappolitiske kampe. Man skal som medlem også kunne spejle sig i foreningens 

handicappolitiske dagsorden og vores handicappolitiske prioriteringer. Derfor er det vigtigt – også 

for fællesskabet, at vi kæmper de rigtige og relevante politiske kampe. 

Det er også en del af fællesskabet, at ens forening stiller op og yder hjælp og rådgivning, når ens 

konkrete sag med myndighederne slår knuder. Det er vigtigt, at vores medlemmer oplever, at vi er 

der for dem. At medlemmerne har en kompetent og respekteret forening i ryggen, som med 

autoritet og troværdighed kan hjælpe vores medlemmer i dialogen med myndighederne.  

Derfor skal vi: 

- fastholde og gerne udbygge vores social- og psykologfaglige rådgivning. Med de erfaringer 

vi har gjort med corona, er det blevet tydeligt at opsøgende og udgående rådgivning er 

vigtig – ikke mindst for de svageste medlemmer. Derfor skal det opsøgende opprioriteres 

 

- af samme grund skal vi styrke og opprioritere vores bisidderordning. Dialogen med 

myndighederne om komplekse regler er altid svær – og for mennesker med kognitive 

udfordringer kan det være næsten uoverstigeligt. Derfor er bisidderordningen vigtig – og vi 

vil meget gerne udbygge med et mere fagprofessionelt bisiddertilbud  

Men kernen i fællesskabet skal først og fremmest tage udgangspunkt i at skabe både fysiske og 

virtuelle rum, hvor mennesker med CP og deres pårørende kan mødes og dele oplevelser og 

erfaringer fra livet med cerebral parese - på deres præmisser og vilkår.  

I en verden, hvor vi i øvrigt kæmper for, at mennesker med cerebral parese får mulighed for at 

leve en tilværelse på så lige vilkår som muligt, er det vores erfaring, at der er behov for en frizone, 

hvor man kan sænke skuldrene og være lige blandt lige. 

Analoge og virtuelle rum  

Coronakrisen har givet os mange nye erfaringer og gjort os kloge på den hårde måde. Vi har lært, 

hvor afhængige vi er af fællesskabet. Hvor vigtigt det er, vi føler os som en del af noget, at vi 

mødes og ”bytter liv” med hinanden. Med coronakrisen har vi lært, hvor hurtigt, det kan forsvinde. 

For nogen forsvandt deres sociale relationer og kontakt til omverden med ét, da verden switchede 

fra analog til digital. Det blev pludselig tydeligt, hvor central en dagsorden ensomhed er. Men vi 

erfarede heldigvis også, at man kan kompensere for fysiske møder og fysisk kontakt gennem andre 

medier.  

Derfor skal vi udbygge og styrke vores fællesskaber: 
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- Netværks grupper. Vi vil gerne understøtte rammer for personlige relationer mellem 

medlemmer. Netværk forebygger ensomhed. Netværk kan tage udgangspunkt i alder, 

fælles interesser, geografisk nærhed eller andet. Netværk er som udgangspunkt fysiske, 

men kan være både fysiske og digitale. Fysiske netværk kan relativt enkelt og hurtigt 

omlægges til digitale fællesskaber, hvis det pludselig bliver umuligt at mødes fysisk. 

Dannelse af netværk skal være en vigtig del af den nye udgående rådgivningsstrategi. Det 

er vigtigt, at en opsøgende rådgivningsindsats følges op af initiativer, som er bæredygtige – 

også når rådgiveren trækker sig ud 

    

- Kurser kan være en vigtig ramme om fællesskaber og dannelsen af fællesskaber. Indbyrdes 

udveksling af erfaringer, muligheden for at spejle sig i andres situation, trøst og nye 

perspektiver på fremtiden er – udover konkret viden - vigtige elementer i mange af vores 

kurser. Derfor er kurser en vigtig del af fællesskabsstrategien – og en fælles 

kursusoplevelse kan samtidig være indgangen til dannelse af netværk, som rækker ud over 

kurset. Det perspektiv skal vi styrke og arbejde målrettet med på de kurser, som retter sig 

til medlemmer 

 

- Kredsene spiller en meget vigtig rolle i bestræbelsen på at skabe fysiske fællesskaber og 

personlige relationer mellem vores medlemmer. Derfor skal kredsene og sekretariatet i 

fælleskab arbejde for at styrke det sociale og netværksdannende arbejde i kredsene. Det 

skal vi bl.a. gøre ved at understøtte kredsenes mulighed for at søge støtte i Lokalpuljen, så 

kredsenes økonomiske mulighed for at prioritere netværksarbejde og sociale aktiviteter 

forbedres. Kredsene bør ligeledes overveje om et samarbejde med udbydere af 

besøgsordninger som fx Røde Kors eller andre, kunne gøres til en del af en lokal strategi 

mod ensomhed.  

I tider og situationer, hvor fysiske arrangementer og sammenkomster er mulige, skal det 

prioriteres. Det skal de, fordi det er det langt de fleste foretrækker.  

Men det skal de også, fordi coronakrisen har lært os, at fysiske netværk er lettere at overføre og 

videreføre som digitale netværk end pludseligt at opbygge nye relationer og nye netværk fra 

grunden på fx Facebook eller andre digitale platforme, når krisen rammer. 

For at styrke foreningens eget og medlemmernes digitale beredskab, er det helt afgørende, at de 

kommende to års strategi har fokus på netop at styrke og udbygge vores digitale beredskab. Vi 

skal styrke og udvikle vores digitale tilbud, så vi dels kan gribe medlemmerne, når/hvis samfundet 

igen lukkes ned, dels fordi vores erfaringer med den digitale kommunikation er, at vi – coronakrise 

eller ej – kan nå længere ud. Og så har vi, hvad der er nok så vigtigt, oplevet, at vi kan skabe 

digitale fællesskaber på nettet. Vores erfaringer fra bl.a. ”Bevægelse i en coronatid” og CP-TV er, 

at vi kan skabe samhørighed, deltagelse og fællesskab ved at være fælles om aktiviteter – også selv 

om man ikke fysisk er sammen og tilstede i samme rum. 
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De erfaringer skal vi bygge videre på: 

- derfor skal vi generelt styrke vores kommunikation via vores digitale platforme: 

hjemmeside, Facebook, Instagram og andre digitale platforme 

 

- vi skal udbygge og styrke vores brug af webinarer betydeligt. Vi har som konsekvens af 

coronakrisen måtte aflyse mange fysiske arrangementer og kurser. Webinarer er både 

mindre sårbare over for en nedlukning som den, vi så i foråret – og webinarer når generelt 

længere ud, har ingen geografisk slagside og er billige at gennemføre. Derfor skal vi blive 

bedre til at bruge webinar-modellen 

 

- en af succeshistorierne fra coronanedlukningen er CP-TV. Selv om der stadig er et 

betydeligt potentiale for at udbygge seertallet på CP-TV, så har vi ikke desto mindre 

oplevet, at der er opstået en enorm fællesskabsfølelse omkring udsendelserne og en 

betydelig stolthed over, at foreningen har kunnet skabe det tilbud. Derfor er vi rigtig glade 

for, at vi ikke alene kan viderefore CP-TV i foreløbig 2020 og 2021, men det er samtidig en 

del af konceptet, at CP-TV skal udvikles til et vigtigt frivilligheds-aktiv i foreningen. På sigt 

skal CP-TV drives og videreudvikles af frivillige med CP, som producerer CP-TV for 

mennesker med CP 

 

- parallelt med to større digitale satsninger på hhv. webinar og CP-TV, skal vi udbygge – ikke 

mindst de unges – brug af Instagram. Vi skal overveje etablering af en chat-linje eller en 

eller anden form for samtalerum, hvor medlemmer kan mødes til en snak – enten 

indbyrdes eller med en frivillig samtalepartner 

 

- endelig skal vi, som måske den sværeste og mest langsigtede strategi, arbejde med vores 

medlemmers digitale kompetencer. Det hjælper meget lidt, at vi som forening går digitalt 

og det hjælper meget lidt, at botilbud og uddannelsesinstitutioner går digitalt under et 

lockdown, hvis vores medlemmer ikke har adgang til det nødvendige udstyr eller ikke 

besidder de færdigheder, der skal til for at bruge udstyret og de digitale muligheder. 

Derfor skal vi i CP Danmark - sammen med Elsassfonden og evt. andre 

(handicap)organisationer - udvikle måder og strategier for at få løftet vores medlemmers 

adgang til udstyr og deres digitale færdigheder. Det kan fx være gennem opsøgende 

arbejde på botilbud eller det kan være i form af uddannelse og kurser, som introducerer til 

værktøjer som Zoom, Skype, Teams, webinar-teknik etc. 

Foreningens økonomi 

Vi vil en aktiv forening, som markerer sig på både de centrale politiske dagsordner og en forening, 

som tilbyder vores medlemmer et rummeligt både fysisk og digitalt fællesskab.  



 
 

6 
 

Men vi skal også sikre en forening, som er i økonomisk balance. Det er foreningen ikke i øjeblikket. 

Derfor skal sekretariatet og foreningens ledelse have et stærkt fokus på foreningens økonomi. I 

den kommende periode skal der iværksættes både offensive, dvs. tiltag, som sigter mod at forøge 

foreningens indtægter og defensive, dvs. omkostningsreduktioner, tiltag, som har til hensigt at 

bringe foreningens drift i balance. FU skal løbende holde HB orienteret om udviklingen i arbejdet. 

Alt det der ikke står i en strategiplan  

I en strategiplan fokuserer man på det, der i særlig grad skal være i fokus og have prioritet i 

foreningens arbejde de kommende år.  

Men der er selvsagt en lang række driftsopgaver og aktiviteter, som skal varetages og holdes ved 

lige – også selv om det strategiske fokus hedder interessevaretagelse og fællesskab.  

Vi skal fortsat arbejde med foreningens struktur og fremtiden for Jonstrupvang. Og vi skal fortsat 

drive alle vores forskellige kommunikationsaktiviteter – også de eksterne. Vi skal fortsat have 

fokus på vores dialog med medlemmerne. Vi skal stadig blive dygtigere til at segmentere vores 

tilbud til foreningens mange og brede målgruppe(r) og vi skal fortsat have fokus på flere 

medlemmer og en bedre økonomi, som alt sammen var centrale elementer i den forrige 

strategiplan.  

Men vi skal med den nye strategiplan farve også disse aktiviteter i lyset af, at vi vil være vores 

medlemmers stærkeste interessevaretager og vi vil tilbyde alle med cerebral parese at være del af 

et enestående og rummeligt fællesskab, hvor der er plads alle uanset, om de er pårørende og 

hvilken udgave af CP de kommer med. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


