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Why?
Fordi socialt ansvar er et fælles ansvar



Why?

- og det er os virksomhedsledere, der kan gøre en forskel sammen med dig… 

Vi har sammen med Code of Care, jobcentret og kommunen besluttet os for,  
at gøre noget ved det ud fra visionen: 

Vi vil sammen skabe en arbejdskultur i Norddjurs, hvor der er plads til alle 
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Why?

Hvem er det så vi taler om her? 
…mød en af dem... 

Kim fra L-tek



Why?

Camilla fra HSM 



Why?

Kenneth 

Ulla   

Kent   

Mennesker vi ønsker at hjælpe…



HOW? 
Hvordan gør vi det så? 



      Code of Care i Danmark

Code of Care er en nonprofit organisation, som  
inspirerer til, informerer om og skaber innovation  
inden for virksomhedernes sociale ansvar.  
Vi arbejder på at flere mennesker med psykiske,  
fysiske eller sociale udfordringer i livet inkluderes  
på de danske arbejdspladser.  

En del af et 

meningsfuldt 

Netværk…



How?

Virksomhedsledere

Jobcentret Code of Care

CODE OF CARE  
TASK FORCE 
NORDDJURS



How?

Strategi og taktik Formidling

Jobcenter sparing
Ideudvikling

Arrangementer

Gøre klar til 

arbejde

Tankeudveksling

Værdidebatter



What? 
Hvad er det så vi konkret gør?



What?

To Care or Not 
- at inspirere flere virksomhedsledere…

Middag med MeningTo Care or Not

Foredrag og debatter

Vil du invitere til et foredrag i din virksomhed eller i dit netværk?



What?

Jobcentersparring 
- at inspirere til den virksomhedsrettede indsats

”Advisory Board” for Jobcentret



What?

Hvad gør jeg i min virksomhed?



What?

Så lad os sammen gøre en forskel?

Vi har i Code of Care Norddjurs sat os for at skabe 
100 småjobs til mennesker med udfordringer i livet. 

Det kan vi kun gøre sammen med dig…



To do?

To do 
Hvad er det vi gerne vil have dig til nu?



To do?

SPOT et SMÅJOB



To do?

Hvad kan du ellers gøre?
Vil du åbne din 

virksomhed for et 
besøg af ledige?

Billederne er blot eksempler på virksomhedsbesøg i Code of Care Task Force virksomheder

Inspirere andre til at 

tage socialt ansvar…



Socialt ansvar er et fælles ansvar - del det med andre…



Har det noget med FNs Verdensmål at gøre? 

JA – det handler om tre specifikke verdensmål…8+10+17



TAK  
fordi I lyttede og  

vil være med til at sprede det sociale ansvar  
til endnu flere virksomheder. 

Ring gerne til Kis på 23227391 eller Randi på 21432785, så tager vi en snak om 
dine ideer og tanker. 

Læs mere på www.codeofcare.dk

http://www.codeofcare.dk/
http://www.codeofcare.dk/


Nu har I sikkert en del spørgsmål 
- kom med dem…


