
	

	

 
 
LOKALT TO CARE OR NOT EVENT  
 
Hvad 
For at udsatte borgere skal finde arbejde handler det om at få virksomhederne med. Nogle af de forskellige Task Forces 
har derfor holdt arrangementer og inspirationsaftener for at få flere virksomheder til at tage et socialt ansvar, og tage 
imod den målgruppe Rummelig imidt arbejder med i netop deres område.  
 
To Care or Not er en række arrangementer afholdt i samarbejde med Code of Care, der gennem lokal forankring skulle 
få virksomheder til at tage imod borgere fra kanten.  
 
Arrangementerne er opbygget op omkring en blanding af motiverende oplæg, tid til networking og oplæg fra nogle af de 
virksomheder, der allerede gør noget for målgruppen.  
 
Det har været vigtigt, at arrangementerne indeholder et ”trækplaster”, hvilket både kan være en god oplægsholder, en 
god setting, eller mulighed for at møde andre virksomheder.  
Det er forskelligt, hvilket trækplaster, der virker, men det er Rummelig imidts erfaring, at det lokale element spiller en stor 
rolle i denne type arrangementet.  
 
Nedenfor ses to eksempler på invitationer til To Care or Not arrangementer i henholdsvis Viborg og Silkeborg.  
 

 

Torsdag d. 14. september 2017 kl. 17.00-21.00
Friskolen Hald Ege, Videbechs Allé 137, 8800 Viborg

– Hvordan får vi 
mere socialt ansvar 

ind i Viborgs 
virksomheder?

To Care 
or Not 

Gennem et lille års tid, er vi en flok erhvervsledere, som har mødtes i Task Force Viborg. Sammen med 
Viborg Jobcenter vil vi nemlig finde muligheder for 20 unge autister. Derfor inviteres du nu - ganske 
særligt udvalgt - til en hyggelig aften.

Inspirationen sker i mulighedernes og alvorens tegn blandet med inspiration, lidt til ganen og networking 
med andre nysgerrige virksomheder i Viborg.

17.00 Velkomst ved Erik Junker
17.15 ”Din virksomhed og fremtiden” ved bestyrelsesformand Peter Nørgaard, 
Creative Company
17.50 Den gode historie 
18.05 Hvordan sætter vi action bag det sociale ansvar? Ved Tommy Wølk, Code of Care
18.30 Lidt til ganen
19.00 Hvor vigtigt er det for os som virksomhed? Lokal virksomhedsleder giver sit bud
19.30 Fagligt oplæg ved Lars Carlsen og Simon Vesterø fra Bryggeriet “People Like us”
20.30 Afrunding ved direktør Peter Nørgaard
21.00 Tak for i aften

Kom i god tid og hils på de andre – dørene åbnes kl. 16.30

Tilmelding:
Fortæl os hurtigt om du kommer, da der er begrænset antal pladser. 
Max. 2 fra hver virksomhed
E-mail: henriette@codeofcare.dk
Telefon: 6014 4588
Kontakt Rummelig Imidt/Code of Care ved spørgsmål om programmet på 
henriette@codeofcare.dk eller på telefon 60144588

Peter Nørgaard

Vi vil have unge autister i arbejde. 
- Vil du være med?



	

	

 
 

 
 

 

Tirsdag d. 29. august 2017 kl. 17.00-21.00
Papirfabrikken 80, 8600 Silkeborg

– Hvordan får vi 
mere socialt ansvar 

ind i Silkeborgs 
virksomheder?

To Care 
or Not 

Silkeborg Jobcenter har brug for nye åbninger til iværksættelse af småjobs til ledige, men det skal gøres, 
så I hos virksomhederne også mærker værdien af dette. Kom og bliv inspireret til hvordan din virksomhed 
kan åbne døren, og oplev hvad rummelighed gør for din virksomheds bundlinje, for dine medarbejdere og 
ikke mindst for den nye ansatte.
Inspirationen sker i mulighedernes og alvorens tegn blandet med inspiration, lidt til ganen og networking 
med andre nysgerrige virksomheder i Silkeborg.

17.00 Velkomst ved Silkeborgs borgmester Steen Vindum
17.15 ”Din virksomhed og fremtiden” ved bestyrelsesformand Peter Nørgaard, 
Creative Company
17.50 Den gode historie om en jobsøgende – nu med job i virksomhed
18.05 Hvordan sætter vi action bag det sociale ansvar? Ved Tommy Wølk, Code of Care
18.30 Lidt til ganen
19.00 Hvor vigtigt er det for os som virksomhed? Lokal virksomhedsleder giver sit bud
19.15 Workshop – Dare to Care
19.30 Fagligt oplæg ved Søren Holmgren
20.30 Afrunding ved borgmester Steen Vindum, Ivan Greve og direktør Peter Nørgaard
21.00 Tak for i aften

Kom i god tid og hils på de andre – dørene åbnes kl. 16.30

Tilmelding:
Fortæl os hurtigt om du kommer, da der er begrænset antal pladser. 
Max. 2 fra hver virksomhed
E-mail: Henriette@codeofcare.dk
Telefon: 6014 4588
Kontakt Rummelig Imidt/Code of Care ved spørgsmål om programmet på 
henriette@codeofcare.dk eller på telefon 60144588

Peter Nørgaard

Steen Vindum

Ivan Greve

Kære virksomhedsleder.
Vi har brug for dig!


