Verksamhetsinriktning 2018 -2019
Parasport Sveriges har tagit fram sju fokusområden med inriktning ”Strategi 2020”.
Parasport Norrbotten kommer att arbeta med följande delmål de närmaste två åren.

Punkt 1 En stark förmåga att rekrytera och behålla
•
•
•
•

Vi ska samverka och stötta föreningarna i rekrytering av både aktiva och ledare.
Vi ska fortsätta kartläggningen över det utbud av parasport som finns i idrottsrörelsen i länet.
Vi ska utveckla samverkan med Habiliteringar, Syncentraler och Särskolor i länet.
Vi ska utveckla en ”rekryteringskultur” och dra nyttja av Paralympics media genomslag.

Punkt 2 En effektiv organisation för parasport
•
•
•

Vi ska på ett effektivt sätt ge stöd till parasport i länet.
Vi ska medverka på nationellt prioriterade satsningar som Parasport Sverige gör.
Samverka med idrottskommittéer för att utveckla parasport i länet.

Punkt 3 En röst för anläggningar och redskap för alla
•
•

Vi fortsätter marknadsföra våra idrottshjälpmedel så att de brukas i större utsträckning.
Vi fortsätter kartläggning av tillgängligheten till idrottsanläggningar i länet.

Punkt 4 Ett starkt varumärke och en stark ekonomi
•
•
•

Utveckla samverkan mellan förbund – föreningar för att använda Idrottslyftsmedel bättre för
föreningsutveckling.
Fortsätter att utveckla vår plan för medial exponering.
Hitta nya former för sponsorkoncept och öka sponsorintäkterna.

Punkt 5 En garant för utveckling av parasport
•
•
•
•
•
•
•

Utifrån kartläggningen av utbudet av parasport i länet skapa ett nätverk för dessa ledare och
tillsammans med SISU Idrottsutbildarna erbjuda dem ledarskapsutbildning oavsett vilket SF de tillhör.
Fortsätta samverkan med SPSM för att öka elever med funktionsnedsättnings möjlighet att medverka i
ämnet idrott och hälsa.
Verka för att någon styrelseledamot i DF:et ansvarar för frågor rörande paraidrott.
Samarbeta och stödja SDF i länet som har parasport eller planerar att starta upp.
Hitta former för att samverka med LTU.
Fortsätta samarbetet med kommunerna för att utveckla konceptet Special Olympics i fler kommuner.
Skapa fler arrangemang inom Special Olympic.

Punkt 6 En internationellt framgångsrik idrott
•
•

Stötta fler föreningar att medverka i fler lokala tävlingar regionalt för idrottare som vill utvecklas.
Utveckla Parasport inom Barents Winter games 2018 och Barents Summer games 2019.

Punkt 7 En stark position i samhället
•
•
•

Vidareutveckla arbetet med folkhälsa för personer med funktionsnedsättning.
Samverka med intresseorganisationer för olika funktionsnedsättningar.
Påverka kommunerna för rätten att utöva parasport.

