Socialøkonomi - Hvad er det?
Indbydelse til en eftermiddag hvor Hillerøds muligheder for at samarbejde
omkring socialøkonomi står øverst på dagsordenen.
Forestil dig en virksomhed, der tjener penge på almindelige markedsvilkår – men
bruger overskuddet til at skabe arbejdspladser for borgere med særlige behov
eller udvikle løsninger inden for miljø og sundhed. Så har du en socialøkonomisk
virksomhed.
Forestil dig en borger, der har svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet
men som igennem en socialøkonomisk virksomhed får mulighed for at være en
del af et fællesskab på en arbejdsplads
En socialøkonomisk virksomhed bliver ofte grundlagt af ildsjæle og iværksættere,
der ser et socialt eller samfundsmæssigt problem.
De bruger størstedelen af deres indtjening og overskud på at hjælpe både på et
menneskeligt og et samfundsmæssigt plan.
En socialøkonomisk virksomhed skaber arbejdspladser og velfærd ved at tænke
innovativt og tilbyde anderledes rummelige arbejdspladser. De ser på borgere
med særlige behov som en udsatte målgruppen med ressource, der kan bidrage
aktivt til samfundet på lige fod med alle andre.
Vil du vide mere og møde andre inspirerende mennesker inden for dette område,
er du meget velkommen
Onsdag den 23. august kl. 14 – 17 i C4 Videncenter
Krakasvej 17 • 3400 Hillerød

Tilmelding senest mandag den 21. august 2017 til Jette Salling js@c4.dk

Program
14.00

Velkomst
v/ borgmester Dorte Meldgaard

14.05

Hvad er en socialøkonomisk virksomhed, hvilket forretningskoncept
bygger den på og hvilken hjælp er der at få som social iværksætter
v/ projektchef Gunhild Sander Garsdal

14.40

Case: Conzept Byg ApS
v/ Jørgen Bandholtz

15.00

Case: Fagakademiet ApS
”En multihal bygget & båret på socialt ansvar”
Et socialøkonomisk projekt
v/ Carsten Larsen, FrederiksborgCentret

15.30

Kommunen som attraktiv partner for virksomheder – som kunde og
som leverandør.
v/projektleder John Kvistgaard

16.00

Pause

16.10

Introduktion til gruppearbejde v/Tanja Höper
Hvor ser vi potentialerne og hvad kræver det af os?

16.35

Fremlæggelse af gruppernes input i plenum

16.45

De næste skridt og tak for i dag

