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VELKOMMEN

Velkommen til en ny udgave af Tania Ellis' nyhedsbrev!

Det er måske lang tid siden, du sidst har modtaget et nyhedsbrev herfra. Dette er der en god 
forklaring på: Denne nye udgave af nyhedsbrevet er resultatet af en ny hjemmeside, som 
efter lang tids arbejde endelig er blevet klar. Anledning: Mit 5-års jubilæum som 
erhvervsinspirator og trendspotter af tendenser inden for ledelse, arbejdsliv og social 
business. Hurra!

Jeg håber, at du kan lide min nye hjemmeside, som nu bl.a. indeholder en oversigt over mine 
nye rådgivningsydelser, projekter & partnere, en oversigt over kommende arrangementer 
samt et temainddelt artikelarkiv.

Som altid er du meget velkommen til at kontakte mig, hvis du har forslag til forbedringer eller 
ønsker at udveksle viden og idéer. 

Hvis du har problemer med at modtage denne mail, må du meget gerne give mig besked på 
te@taniaellis.dk

Næste nyhedsbrev udsendes i marts måned.

Bedste hilsner
Tania Ellis 

  taniaellis.dk
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CORPORATE VOLUNTEERING
DREJEBOG OM FRIVILLIGT ARBEJDE I ARBEJDSTIDEN

Pensionsselskabet Skandia lancerede i sommers Danmarks første (gratis) drejebog om 
corporate volunteering - virksomheders frivillige arbejde i arbejdstiden. Du kan se billeder fra 
boglanceringen hér.

Drejebogen sætter fokus på det praktiske samarbejde mellem virksomheder og 
hjælpeorganisationer. Den er målrettet andre virksomheder med interesse for at indarbejde 
corporate volunteering som led i deres arbejde med samfundsansvarlighed (corporate social 
responsibility/CSR). Interessen for corporate volunteering er stor blandt både virksomheder 
og organisationer, og emnet er blevet dækket bredt i pressen gennem det sidste års tid. 

  Du kan bestille drejebogen hér

  Du læse flere artikler om corporate volunteering hér

http://ideer-for-livet.dk/iflambassador/igang/lancering/
http://ideer-for-livet.dk/iflambassador/igang/lancering/
http://www.skandia.dk/ifl
http://www.skandia.dk/ifl
http://taniaellis.com/publikationer/artikler/corp_volunteering/
http://taniaellis.com/publikationer/artikler/corp_volunteering/


VIRKSOMHEDER OG IVÆRKSÆTTERE SØGES TIL MENTORPROGRAM

Virksomheder, som ønsker at arbejde med corporate volunteering, kan bl.a. indgå i Center for 
Socialøkonomi's mentorprogram. 

Mentorprogrammet har til formål at styrke professionalismen blandt socialøkonomiske 
iværksættere ved at overføre konkret og brugbar viden fra erhvervslivet. Fx udvikling af 
forretningsstrategi, markedsføringsplan mv. 

Virksomhedens maksimale engagement vil være 2 timer om måneden over 6 måneder samt 
at deltage i en Mentor introworkshop.

Det næste mentorprogram startes op ultimo januar/primo februar 2009. Hertil søges både 
private virksomheder som mentorer samt socialøkonomiske iværksættere som mentees. 

Hvis du er i tvivl, om du er en potentiel mentor eller mentee, kan du udfylde Center for 
Socialøkonomi's online spørgeskema nedenfor.

Hvis du vil vide mere om, hvad socialøkonomisk iværksætteri går ud på, og hvordan du ellers 
kan bidrage til at vi får flere socialøkonomiske virksomheder i Danmark, kan du downloade 
socialøkonomisk idégrundlag hér 

  Er du en socialøkonomisk iværksætter?

  Er du en kommende mentor?

  Download info om mentorprogrammet hér

SOCIALE ENTREPRENØRER
FAIRTRADE T-SHIRT VIRKSOMHED STØTTER DARFUR KAMPAGNE

A QUESTION OF er en socialt ansvarlig iværksættervirksomhed, der producerer økologiske fair 
trade T-shirts under bæredygtige vilkår i Afrika. Virksomheden blev stiftet i efteråret 2007 af 
to unge økonomistuderende, Kasper Andersen og Thomas Dam.

A QUESTION OF samarbejder med virksomheder og organisationer der ønsker at gøre brug af 
fair trade T-shirts, og de hjælper den enkelte kunde med at skabe en fair og bæredygtig profil 
T-shirt med printdesign efter kundens behov.

A QUESTION OF har senest etableret samarbejde med den danske kunstner Nadia Plesner, 
som via sin Simple Living-kampagne indsamler donationer til medicinsk udstyr til Darfur 
gennem salg af T-shirts. 

Den første Simple Living-kampagne indsamlede 30.000 US dollars, og vakte international 
opmærksomhed på grund af et sagsanlæg fra Louis Vuitton, som krævede erstatning for 
krænkelse af deres varemærkerettigheder. 

  aqo.dk

  nadiaplesnerfoundation.org

http://socialokonomi.dk/cms/images/213.pdf
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ÅRSSKRIFT FOR SOCIALT ENTREPRENØRSKAB

Center for Socialt Entreprenørskab har udgivet sin første årsrapport med forskellige temaer 
og vinkler på socialt entreprenørskab i Danmark såvel som internationalt. 

Årsrapporten består af en blanding af teoretiske artikler, cases, interviews og portrætter. 
Artiklerne berører temaer som fx socialøkonomi, social enterprise, udfordringer i den frivillige 
sektor samt virksomheders sociale ansvar. 

Mit bidrag til årsrapporten er artiklen "Fra hardcore business til heartcore business - om 
hvorfor CSR og socialt entreprenørskab ikke nødvendigvis er det samme".

Du kan downloade hele rapporten som pdf hér - eller bestille den i hard copy via RUCs 
boghandel (180 kr.) hér. 

  Publikationer fra Center for Socialt Entreprenørskab

http://www.ruc.dk/upload/application/pdf/f51d6748/aarsrapp_web.pdf
http://www.ruc.dk/upload/application/pdf/f51d6748/aarsrapp_web.pdf
http://www.slbooks.dk/shop/books/book.do?action=find&id=3144216
http://www.slbooks.dk/shop/books/book.do?action=find&id=3144216
http://www.ruc.dk/paes/cse/publikationer/
http://www.ruc.dk/paes/cse/publikationer/


CSR LINKS

Der er ingen tvivl om, at CSR er kommet på dagsordenen i det private erhvervsliv både i 
Danmark og internationalt. Den store interesse har bl.a. affødt en række portaler, hvor man 
kan finde cases, værktøjer og inspiration. Hér er nogle af dem:

CSR.dk

Magasinet CSR med tilhørende webportal og e-nyhedsbrev er Danmarks første specialmedie 
for ledere, beslutningstagere og andre fagfolk med interesse for Corporate Social 
Responsibility. Formålet er at give læserne nye perspektiver, faglig viden, redskaber og 
inspiration til den daglige strategiske ledelse af den bæredygtige virksomhed på tværs af 
brancher.

www.csr.dk

CSR Tube

Blev lanceret i 2008 i forbindelse med CSR World Wide Week. Portalen indeholder filmklip, 
videointerviews og -kampagner fra hele verden. Formålet er at sprede viden om CSR-
indsatser fra NGO'er, forskningsinstitutioner, myndigheder og virksomheder. Alle opfordres til 
at uploade deres CSR-videomaterialer - "see it, film it, share it". 

www.csrtube.net

CSRwire

Indeholder bredt udvalg af CSR-nyheder lige fra bøger, rapporter, videoer, casebeskrivelser, 
arrangementer og pressemeddelelser. Formålet er at levere nyheder om CSR-temaer lige fra 
diversitet, filantropi, miljø og socialt ansvarlige investeringer til menneskerettigheder, 
arbejdsmiljø, virksomhedsetik og corporate governance.

www.csrwire.com
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PRESSENYT SIDEN SIDST

Fra hardcore business til heartcore business
Årsskrift 2008, Center for Socialt Entreprenørskab

Integration som frynsegode
Differens, December 2008

Fra reaktion til socialøkonomi
Protocol, December 2008

Det er ikke velgørenhed - det er forretning
Ugebrevet A4, nr. 44, 22. december 2008

Frivilligt arbejde som fryns
Borsen.dk, 29. november 2008

Ansatte får løn for frivilligt arbejde
Jyllands-Posten, 28. november 2008

Stilhed er den nye luksus
Alt for Damerne, September 2008

Fra computerspiller til CEO
Berlingske Nyhedsmagasin, September 2008

Fremtidens iværksættere tænker socialt
Iværksætteren, Iværk08 udgave, 12. september 2008

Frihed og frivillighed i fremtidens velfærdssamfund
Vision, CEVEA, September 2008

Bæredygtighed - en social megatrend
Realdania, Almen Boligforum magasin, 14. august 2008

Otte ud af ti danskere arbejder frivilligt i arbejdstiden
Politiken, Juni 2008

Succes bygget på bæredygtighed
Realdania, Privat Boligforum magasin, 12. juni 2008

Min arbejdsplads skal gøre godt
Frederiksborg Amts Avis, 10. maj 2008

Miljø eller millioner - hvad vælger du?
Computerworld, Jobtillæg, Maj 2008

Unge vil have social ansvarlighed
24 Timer, 28. april 2008
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Nyhedsbrevet fra Tania Ellis er for alle, som er interesserede i eller 
arbejder med initiativer, som fremmer nytænkning og bæredygtige 
erhvervspraktikker, der kan skabe både økonomisk og menneskelig 
vækst. Kender du til andre, som vil kunne have glæde af nyhedsbrevet, 
er du velkommen til at videresende denne mail. 

Uddrag fra nyhedsbrevet må gerne gengives med tydelig kildeangivelse 
og henvisning til www.taniaellis.dk. Har du bøger eller artikler du kan 
anbefale, kender du til projekter, konferencer, foredrag eller andet, som 
kan være af interesse for læserne af dette nyhedsbrev, så send gerne en 
mail på te@taniaellis.dk.
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