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Code of Care  
- bliv medlem og skab fremtidens virksomhed 
 

”Vil du øge det socialøkonomiske medansvar i din virksomhed? – så står vi klar 
med den knowhow, der kan bringe dig videre mod målet”. 
 
Code of Care er etableret af 

virksomhedsledere, støttet af virksomheder 

og arbejder for værdiskabelse i danske 

virksomheder.  

Vi står sammen om at skabe et samfund, 

hvor flere mennesker med psykiske, fysiske 

eller sociale udfordringer i livet inkluderes på 

arbejdspladsen. 

Hvorfor? 

Code of Care accepterer ikke menneskeligt 
spild – personligt, socialt og finansielt. Code 
of Care arbejder for et paradigmeskifte i 
dansk erhvervsliv med det formål at skabe 
menneskelig og finansiel balance i 
virksomhederne. Gennem målrettet arbejde 
med social ansvarlighed i flere perspektiver, 
hvor anstændighed, inklusion og værdien af 
rummeligheden er i fokus. Code of Care 
arbejder for at skaffe mennesker med 
begrænsede ressourcer og udfordringer, 
mulighed for at bidrage til gavn for 
virksomhederne og samfundet. 
”Alle mennesker har en værdi – lad og 
benytte den”. 

 

Hvordan? 
Code of Care ønsker at være katalysator for 
virksomhederne ved at skabe innovation, 
italesætte, inspirere og opfordre til øget 
ansvarstagen for mennesker på kanten af 
arbejdsmarkedet. Sammen med din 
virksomhed tager vi teten for at gøre en 
forskel og få social ansvarlighed integreret i 
virksomhedens strategi og værdisæt. 
Vi samarbejder ligeledes med jobcentre i 
styrkelsen af netværk mellem kommune og 
erhvervsliv. 

Når flere bidrager, vil mangfoldigheden 
frembringe løsninger på, hvad vi skal leve af i 
fremtiden. 

Hvad? 

Code of Care tilbyder dig et medlemskab af 
organisationen. Du vælger selv hvor meget 
du ønsker at bidrage med afhængig af din 
virksomheds størrelse og styrke. 
Medlemskabet skal ses som en opbakning til 
det arbejde Code of Care udfører i forhold til 
at øge danske virksomheders sociale ansvar. 

 

Send os en mail på mail@codeofcare.dk eller ring til os på 41 78 37 09. Så vender 

vi mulighederne for, hvordan vi sammen kan øge det sociale ansvar i danske 

virksomheder. 

Læs mere om Code of Cares arbejde på www.codeofcare.dk 
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Medlemskab af organisationen Code of Care 

Privat medlemskab: 200 kr.  

Vejledende medlemspriser for virkomheder: 

Din virksomhed får nedenstående udbytte af medlemskabet: 

 Branding af jeres virksomhed som en social ansvarlig virksomhed. 

 Benyt Code of Cares logo på virksomhedens hjemmeside, i mails, ved jobannoncer, på 

brevpapir, i brochurer m.m.  Logoet kan følges af en tekst a la:  

Vi (virksomhedens navn) tager et socialt ansvar. 

 Logomærkat til virksomhedens indgange. Som viser medlemskab af Code of Care. 

 Deltage i Code of Cares medlemsmøder rundt omkring i landet. 

 At blive promoveret som medlem på Code of Cares hjemmeside. 

 At blive nævnt i førstkommende nyhedsmail fra Code of Care som nyt medlem. 

 Modtager vores nyhedsbrev omhandlende socialt ansvar. 

Bronze medlemskab: 2.500 – 9.999 kr. eksklusiv moms 

 + Rådgivning om socialt ansvar pr. telefon. 

Sølv medlemskab: 10.000 – 24.999 kr. eksklusiv moms 

 + Rådgivning om socialt ansvar pr. telefon eller et møde med Code of Care. 

 + 5 fribilletter årligt til To Care or Not arrangementer. 

 + Virksomhedens logo på vores hjemmeside. 

Guld medlemsskab: 25.000 kr. eller derover eksklusiv moms 

 + Rådgivning om socialt ansvar pr. telefon eller møde i virksomheden. 

 + Foredrag eller workshop for ledere og/eller medarbejdere. 

 + 10 fribilletter årligt til To Care or Not arrangementer. 

 + Virksomhedens logo på Code of Cares hjemmeside og på præsentationer til  

arrangementer. 

Hør mere om, hvad Code of Care kan gøre for din virksomhed eller kommune - kontakt os – og lad 
os give et bud på, hvordan øget social bevidsthed i din virksomhed kan skabe forvandling for 
udfordrede mennesker, dine kunder, dine medarbejdere og dig selv. 

Meld dig ind i Code of Care i dag og vær med til at stoppe det menneskelige ressourcespild og skab 
samtidig synergi og værdi i din virksomhed. 
 
Læs mere på www.codeofcare.dk 
 


