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Vision 2025:
• World Cup Volt Hockey är en av nordens största mötesplatser för 

Parasport

• World Cup Volt Hockey är en ledande aktör för idrottsutveckling med 
utveckling av idrottare med funktionsnedsättningar för förbättrad 
folkhälsa

• World Cup Volt Hockey är en ledande kraft inom tillgänglighetsfrågor
med nationell genomslagskraft

• World Cup Volt Hockey är en banbrytande kraft för att inkludera 
målgruppen i arbetsmarknadsfrågor som berikar näringslivets 
kompetensbehov och genererar fler människor med 
funktionsnedsättning i meningsfull sysselsättning



Målområden:

• Utbildning, stöd och mötesplats – Nordens ledande kompetenscentrum
• Mål: Evenemanget är en plattform för samverkan mellan idrottsrörelsen, förbundsorganisationer, näringslivsaktörer, kommun och offentlig 

sektor (Inkl. LSS, färdtjänst, särskolor e.t.c). 
• Strategi: Öka kunskapen – Arrangera Mötesplatser. Genom att etablera nordens ledande kompetenscentrum, skapa intresse för 

tillgänglighet och  engagemang. Dels för att göra strukturella skillnader men också skapa förutsättning från näringslivet att investera och 
värdesätta en social hållbar kommun där alla känner sig välkomna och har rättvisa förutsättningar. Synliggöra, normalisera och intressera. 

• Rekrytering och idrottsutveckling
• Mål: Evenemanget är en föregångare för implementering både inom Para och andra IF. Vi vill vara en möjliggörande kraft för en aktiv och 

meningsfull fritid för alla och sprida idrotten på fler orter. Evenemanget stärker också föreningar att utveckla befintlig verksamhet för 
målgruppen samt stärker ledarskapet hos föreningsledare och domar i föreningslivet

• Strategi: Uppsökande besök och etablering av idrotten genom evenemang och camper/läger (prova på, lovaktiviteter, skolsamverkan). 
Genom ledar-, domar- och föreningsutbildningar samt andra kompetenshöjande insatser och processer. Fortsatt utveckla utlåning av
idrotts- och hjälpmedels utrustning, minska kostnader för deltagande i idrott.

• Meningsfull sysselsättning och hållbar tillgänglighet
• Mål: Evenemanget stärker förutsättningarna för regionen att behålla adekvat yrkeskompetens för målgruppen samt ger möjlighet till 

praktik- och arbetsplatser för personer ur målgruppen.
• Strategi: Samverkansstrategi med med EDV, praktikplatser etc. Möjliggöra sysselsättning för personer med funktionsnedsättningar. Den 

andra delen handlar om att öka adekvat yrkeskompetens för företag inom tillgänglighetssektorn. Genom vår modell också identifiera 
kompetensbehov samt möjliga sysselsättningsmöjligheter. Certifiera hållbara evenemang. Kravbild, Ramverk och Verktyg.


