
Du inviteres hermed til en inspirerende aften i samvær med 
virksomheder og jobcentre i Region Midtjylland.

Der er nu udviklet og afprøvet en række initiativer i forhold til 
at sikre plads på arbejdsmarkedet til udfordrede mennesker. 

Virksomhedslederne i de etablerede Task Forces har erfarin-
ger og resultater, der skal deles med dig, så de gode idéer 
kan spredes. Få tanker og innovative idéer med hjem, så 
endnu flere virksomheder tager et socialt ansvar.

Bliv inspireret til hvordan din virksomhed/ organisation kan 
bidrage til at mennesker med fysiske, psykiske eller sociale 
udfordringer kan inkluderes i danske virksomheder.

Så kom og vær med til at ændre på verden for udfordrede 
mennesker, samfundet, din virksomhed - og dig selv.

Med meningsfyldte hilsner
Rummelig imidt

Rummelig imidt - Task Force Træf
...fra rummelighed til værdiskabelse - for alle!

Torsdag d. 17. maj 2018 kl. 17.00 - 20.00
Hydraflex, Fanøvej 6, 8800 Viborg
(AC Hydraulics kantine)

Program for et vigtigt møde mellem dig og os andre:

Kl. 17.00 Ankomst

Kl. 17.05 Velkommen ved direktør Niels Rahbek, Hydraflex og medlem af Task Forcen Viborg

Kl. 17.15 Hvem griber bolden? ved regionsrådsformand Anders Kühnau

Kl. 17.30 Salonsamtale mellem virksomhedsleder Task Forces. Hvilke initiativer virker?

Kl. 18.15 Let anretning - Stående taffel og networking

Kl. 18.45 Velfærdsillusionen - om et samfund i krise. Ved Nick Allentoft, journalist,   

       forfatter og stifter af nyhedsportalen ”Den Offentlige”

Kl. 19.30 Uddeling af Award til 
     - Den mest inkluderende Task Force virksomhed i Region Midtjylland.
     - Dagens bedste citat - hvem sagde hvad i dag?
Kl. 19.50 Afrunding – Hvad er de næste skridt i din virksomhed/ organisation?

Mød journalist Nick Allentoft - Velfærdsillusionen
Danmark bliver hyldet verden over som et mønstersamfund. Et 
trygt og velstående samfund, som sikrer lige vilkår for alle og 
tager hånd om dem, der snubler. 
Det er en model, som over årtier har samlet bred opbakning 
blandt danskerne. Den model er nu truet indefra. I bogen ”Vel-
færdsillusionen - Om et samfund i krise” viser Nick Allentoft med 
tal, undersøgelser og statistikker, hvordan velfærdssamfundet 
ikke leverer, hvad vi tror og ønsker.

Tilmeld dig NU - og senest den 10. maj 2018 på linket her:
https://podio.com/webforms/20755626/1425942
Her kan du også indstille din favorit Task Force virksomhed til Awarden.

Få flere oplysninger om dette inspirerende arrangement  
ring til Lone Østergaard, Code of Care - 27856496.

Socialt ansvar  
- why and how? Mød regionsrådsformand 

Anders Kühnau
Hvem griber bolden? Hvor ligger an-
svaret for at udfordrede mennesker får 
en plads i arbejdsfællesskabet? 
- og hvad skal der til for at flere bliver  
en del af arbejdsfællesskabet?


