
Code of Care Struer har hermed æren af at invitere byrådet til…

 

MADDYST MED MENING 
Tirsdag den 25. oktober 2022 kl. 17.00-20.30 på Limfjordsskolen,  

Drøwten 1, 7600 Struer 

 
Virksomhedslederne i Code of Care Task Force Struer har i samarbejde med Jobcenter Struer arbejdet på at 

skabe småjobs til udfordrede mennesker - ud fra visionen: 

”Ved slagkraftig handling skaber vi social forvandling” 

Resultaterne af det samarbejde er skabte småjobs i lokale virksomheder, som tager et socialt ansvar og spotter 

jobs på få timer til mennesker med psykiske, fysiske eller sociale udfordringer i livet.  Nu vil vi gerne møde 

repræsentanter fra byrådet til en aften, hvor vi sammen kan sætte retningen for, at endnu flere 

virksomhedsledere ser værdien af at lade det sociale ansvar være en del af virksomhedens strategi. 

Hvad skal vi spise? 

Vi sørger for ingredienserne til en god middag, som vi fremstiller sammen under kyndig instruktion – så vi 

forhåbentlig sammen kan spise en lækker middag i godt selskab. 

Hvad skal vi tale om? 

I køkkenet vil vi sætte dialogen i gang, så vi kan dele de actions, vi har sat i værk, sætte ord på resultaterne og 

høre jeres tanker om Code of Care Struer. Sammen vil vi så sætte retningen for de kommende år og de 

aktiviteter, vi sammen kan sætte i værk for at sikre flere småjobs til mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet. 

Det skaber vækst i Struer Kommune - og vores virksomheder. 

Hvem skal med? 

Vi ønsker at se repræsentanter fra byrådet, uanset hvilke udvalg I sidder i. Vi kommer mange iderige og action 

orienterede virksomhedsledere fra Task Force gruppen, der er klar til at fortsætte det meningsfulde arbejde i 

Code of Care Struer. 

Hvordan kommer jeg med? 

Send en mail til Morten Femhøj Petersen, mortenfp@struer.dk - og fortæl at du kommer – (Husk også at melde 

afbud, hvis du ikke deltager). Så skriv til Morten senest den 12. oktober 2022 med tilsagn om din deltagelse.  

Det er en unik aften med mulighed for meningsfuld dialog med os virksomhedsledere – så skynd dig at melde 

dig til. Vi glæder os til en god aften med masser af godt humør. 

Med meningsfulde hilsner – Code of Care Struer. 

                                 

 

PS. Code of Care er en nonprofit organisation, som inspirerer til, informerer om og skaber innovation inden 

for virksomhedernes sociale ansvar. Vi arbejder på at flere mennesker med psykiske, fysiske eller sociale 

udfordringer i livet inkluderes på de danske arbejdspladser. 


