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FRIVILLIGT ARBEJDE OG SOCIAL INNOVATION

I sommers havde jeg fornøjelsen af at møde social innovatør, vinder af Nobels Fredspris og 
ophavsmand til mikrolån, Muhammad Yunus på Roskilde Festivalen - Nordeuropas største 
kultur- og musikfestival, som har mere end 25.000 frivillige tilknyttet. 

Yunus' besøg kunne kun lade sig gøre pga ildsjæles frivillige arbejdskraft hos WeCollaborate, 
som gav mig muligheden for et eksklusivt interview med Yunus som 40 års fødselsdagsgave 
(tak for det!). Du kan se billeder og videoklip med Yunus' tale fra Orange Scene til festivallens 
70.000 deltagere hér.

Der bliver i det hele taget stadig flere frivillige hænder i Danmark. Folk vil gerne gøre en 
forskel både i fritid og arbejdstid. Corporate volunteering eller employee volunteering er så 
småt ved at komme på dagsordenen hos både danske virksomheder og kommuner. 

Gennem det sidste års tid har jeg oplevet en stigende efterspørgsel på foredrag og rådgivning 
inden for dette område fra ministerier, virksomheder, organisationer og iværksættere. For det 
går op for stadig flere, at partnerskaber på tværs af frivillige, private og offentlige 
organisationer giver god mulighed for at skabe både innovative og effektive forretnings- og 
velfærdsløsninger.

Udover nyt herfra indeholder denne udgave af nyhedsbrevet forskellige eksempler på, 
hvordan der kan skabes økonomisk og social værdi gennem bl.a. frivilligt arbejde.

God læselyst!

Bedste hilsner
Tania Ellis
 

http://www.wecollaborate.org/index.php?option=com_content&view=article&id=310:dr-yunus-on-roskilde-festival-herewecome&catid=9:articles&Itemid=96
http://www.wecollaborate.org/index.php?option=com_content&view=article&id=310:dr-yunus-on-roskilde-festival-herewecome&catid=9:articles&Itemid=96


SOCIALE ENTREPRENØRER & CSR
WECOLLABORATE

Organisationen WeCollaborate arbejder for at fremme innovative løsninger på sociale og 
miljømæssige problemer ved hjælp af tværsektoriske netværk og partnerskaber. 

Til dette formål tilbyder WeCollaborate bl.a. et online netværk for sociale entreprenører og 
andre folk med interesse i samfundsproblemer og social innovation, så erfaringer og ideer kan 
udveksles.

Den 24. juni afholdt WeCollaborate og Wethink Society en konference om det danske samfund 
og de udfordringer, det står over for i det 21. århundredes globaliserede verden. 

Her blev der diskuteret og præsenteret innovative løsninger på alt fra bandekriminalitet og 
klimaforandringer til finanskrise og sociale problemer. Jeg bidrog med et indlæg om 
virksomheders samfundsansvarlighed og social business.  

  Se alle videoindlæg hér

  Læs mere om WeCollaborate hér

SALESFORCE.COM

Salesforce.com er en international softwarevirksomhed, der har indarbejdet frivilligt arbejde 
i sin CSR-strategi.

The Power of Us er Salesforce.com's 1/1/1 filantropiske model, hvor 
virksomhedens medarbejdere bruger 1 % af deres arbejdstid på velgørende arbejde, 
virksomheden donerer 1 % af sine produkter til velgørende formål, og 1 % af 
Salesforce.com's aktier går til frivillige organisationer med nye, innovative projekter. 

  Læs mere om Salesforce.com's initiativer hér

FØDEVAREBANKEN

Dette forår fik FødevareBanken sin første bevilling til etablering af fysiske rammer, 
organisering og distribution til Danmarks første fødevarebank.

FødevareBanken, hvor jeg selv er frivilligt bestyrelsesmedlem, sætter frivilligt arbejde og 
velgørenhed i system bl.a. ved at indsamle og videredistribuere overskudsproduktion af 
fødevarer, som ellers ville blive kasseret. 

Fødevarerne leveres til frivillige organisationer, der bringer varerne frem til socialt udsatte i 
Danmark. 

  Læs mere om Fødevarebanken hér
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VIL DU SELV VÆRE FRIVILLIG?
FRIVILLIGJOB.DK

Frivilligjob.dk er Danmarks største jobportal for frivilligt arbejde. Her kan man som 
virksomhed eller organisation slå frivillige job op, eller man kan melde sig som frivillig 
jobsøgende.

Bag FrivilligJob.dk står Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark (Frise), en landsdækkende 
organisation for landets frivilligcentre og selvhjælpsprojekter. Frise arbejder blandt andet med 
interessevaretagelse og udvikling af frivilligcenter- og selvhjælpsfeltet. Desuden driver de 
projekter, der understøtter medlemmernes arbejde. 

  Find frivilligt arbejde hér

  Find frivilligcentre og selvhjælpsgrupper hér

FRIVILLIGHED.DK

Center for frivilligt socialt arbejde er et landsdækkende videns-, kompetence- og 
udviklingscenter for det frivillige sociale arbejde i Danmark.

Centeret arbejder bl.a. for at udvikle rammer for frivilligt socialt arbejde, som kan tiltrække 
nye generationer af frivillige og fremme læring og udvikling. Dette arbejde vil jeg være 
engageret i de næste fire år, da Indenrigs- og Socialministeriet for nyligt har udpeget mig til 
at repræsentere det private erhvervsliv i centerets bestyrelse.

På centerets hjemmeside kan man bl.a. finde kurser, råd og retningslinier for frivilligt socialt 
arbejde samt en kategoriinddelt vejviser til danske frivillige organisationer. 

  Læs mere på frivillighed.dk

THE WORLD VOLUNTEER WEB

The World Volunteer Web er en del af FNs Volunteers (UNV)-initiativ, som arbejder på at 
møde FNs internationale udviklingsmål Millennium Development Goals, som skal opfyldes 
inden 2015.

The World Volunteer Web har til formål at støtte og fremme frivilligt arbejde ved at fungere 
som et internationalt videnscenter for information om frivillighed. På hjemmesiden kan man 
finde resourcer og informationer om alt lige fra corporate volunteering (virksomheders 
frivillige arbejde) til vacation volunteering (frivillig ferie). 

  Læs mere på worldvolunteerweb.org
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PUBLIKATIONER
EMPLOYEE VOLUNTEERING HOS IBM, TDC OG NOVO NORDISK

Få Corporate Volunteering-programmet til at slå rødder er titlen på en kandidatafhandling af 
Frederikke Asschenfeldt Elbek fra CBS om udfordringerne ved employee voluntering i danske 
virksomheder. Afhandlingen bygger bl.a. på casestudier hos IBM, TDC og Novo Nordisk. 

  Læs afhandlingen hér

CORPORATE VOLUNTEERING HOS SKANDIA

Corporate Volunteering hos Skandia er så titlen på et bachelorprojekt skrevet af de to CBS 
studerende Louise Hesseldal og Luise Ingemann Brodt, som har speciale i 
virksomhedskommunikation og erhvervsøkonomi. 

I deres bachelorprojekt undersøger de bl.a. hvordan Skandia legitimerer sit corporate 
volunteering engagement, og hvordan samfundsudviklingen har haft indflydelse på 
virksomhedens praksis. 

I tillæg til afhandlingen har Louise Hesseldal og Luise Ingeman Brodt skrevet en kort 
ledelsesrapport, som samler op på nogle af de udfordringer, der er for både virksomhed og 
hjælpeorganisationer i forbindelse med corporate volunteering.
 

  Læs bacheloropgaven hér

  Læs ledelsesrapporten hér

CORPORATE/EMPLOYEE VOLUNTEERING I PRESSEN

Gennem de sidste par år har pressen skrevet en del om corporate/employee volunteering, 
ligesom jeg selv har bidraget til og skrevet en række artikler om emnet. 
 

  Se samlet artikeloversigt hér

http://taniaellis.com/dyn/files/newsletter_letters_items/119-file/F%C3%A5%20employee%20volunteering%20til%20at%20sl%C3%A5%20r%C3%B8dder%20(kandidatafhandling).pdf
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http://taniaellis.com/dyn/files/newsletter_letters_items/121-file_2/Bacheloropgave.pdf
http://taniaellis.com/dyn/files/newsletter_letters_items/121-file_2/Bacheloropgave.pdf
http://taniaellis.com/dyn/files/newsletter_letters_items/121-file_2_2/Ledelsesrapport.pdf
http://taniaellis.com/dyn/files/newsletter_letters_items/121-file_2_2/Ledelsesrapport.pdf
http://www.taniaellis.dk/publikationer/artikler/corporate_volunteering/
http://www.taniaellis.dk/publikationer/artikler/corporate_volunteering/


SOCIAL INNOVATION I VELFÆRDSDANMARK

Social innovation - en guide til rejse i ukendt land er titlen på en ny bog, der bygger på 
Dorthe Junge og Peter Lustrups fælles MBA-afhandling om social innovation. 

Med sine strategiværktøjer og konkrete innovationsprocesmodeller er bogen en håndsrækning 
og inspiration til danske kommuner, regioner samt styrelser og ministerier såvel som private 
og frivillige aktører, der ønsker at optimere og udvikle velfærdssamfundet gennem social 
innovation. 

  Køb bogen hér

ARRANGEMENTER
CSR OG PARTNERSKABER

Onsdag den 7. oktober inviterer HumanConsult, i samarbejde med CBS, til en inspirerende 
konference om CSR og partnerskaber. Dagen vil byde på oplæg fra TDC, Ungdommens Røde 
Kors, COWI og cbsCSR. Emner som strategi, partnerskabserfaringer, corporate volunteering 
og samarbejde med det offentlige Danmark vil blive belyst og diskuteret.
 

  Tilmelding hér

  Se programmet hér

Torsdag d. 8. oktober inviterer Frivilligcenter Århus til en konference med fokus på 
partnerskaber mellem lokale virksomheder og frivillige sociale foreninger i Århus. Udover 
workshops byder dagen på indlæg fra bl.a. borgmester Nicolai Wammen, Pressalit Group, 
Body Shop Danmark og Red Barnet. 

  Program og tilmelding hér
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INSPIRATORIUM® FOREDRAG OG WORKSHOPS

I samarbejde med Athenas tilbyder Inspiratorium® v. Tania Ellis foredrag, som kan benyttes 
til alt lige fra store erhvervskonferencer og personalemøder til undervisning og oplæg til 
netværksgrupper.

Foredragene tager udgangspunkt i Tania Ellis' arbejde med trends inden for ledelse og 
arbejdsliv, corporate og employer branding, virksomheders samfundsansvar (CSR), 
(corporate) social innovation samt socialt iværksætteri. 
 

  Læs om aktuelle foredragstemaer hér

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.

Du kan til/afmelde dig nyhedsbrevet på www.taniaellis.dk/
nyhedsbrev/ ;

Inspiratorium® v. Tania Ellis •   te@taniaellis.dk •   www.taniaellis.dk
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