Parasport Sveriges Strategi 2025 - En stark parasport i Sverige! kommer Parasport Norrbotten och
Parasport Västerbotten att följa. Parasport Sveriges verksamhetsinriktning 2019 – 20 21 har tre
övergripande mål samt ett antal underliggande mål. Utifrån dessa mål har Parasport Norrbotten och
Parasport Västerbotten i dialog tagit fram en gemensam verksamhetsinriktning för 2020 – 2021.
1. Parasport Sverige – en nytänkande och stark kraft i svensk idrottsrörelse.
1) Vi (Parasport Sverige) bidrar i utvecklingen av den moderna föreningen där paraidrottaren
har en självklar plats i svensk idrottsrörelse.
- Erfarenhet och kunskap från inkluderingsarbeta delas med alla berörda.
- Flera ledare och tränare med funktionsnedsättning är engagerade i föreningarna.
2) Vi arbetar för att parasporten i Sverige syns på alla nivåer och arenor inom svensk
idrottsrörelse.
- Kommunikationsinsatser planeras, koordineras och genomförs tillsammans.
3) Vi driver politiska frågor om parasportens särskilda villkor i hela landet.
- SDF och föreningar får stöd i sitt politiska arbete från den nationella nivån.
- En påverkansplan för att 10% av de offentliga medlen för idrott ska gå till Parasport tas
fram.
4) Vi är en nytänkande och attraktiv organisation att vara en del av och samverkar med.
- Parasport Sverige samarbetar med funktionsrättsrörelsen, högskolor och universitet,
idrotten samt andra relevanta samarbetspartners och organisationer.
- Parasporten är skicklig i att sälja sponsorskap till företag.
2. Ett livslångt idrottande för personer med funktionsnedsättning.
1) Vi gör det enkelt och roligt att vara med och ha en aktiv livsstil genom hela livet.
- Parasport Sverige är en brygga mellan olika idrottsförbund i syfte att varje person ska finna
sin idrott.
- Vår rekrytering är aktiv och relevant och görs tillsammans med övriga SF. Start Your
Impossible Camp är en motor i utvecklingen.
- Projekten ”Para Me”, Special Olympics School Days, ”Jag vet” och Jag kan” genomförs och
kommuniceras i svensk idrottsrörelse.
3) Vi utvecklar breddidrott såväl som elitidrott.

