
CSR - VI GØR DET NEMT                  

Frivilligcenter Aarhus tilbyder virksomheder 
støtte og inspiration til at tage samfundsansvar i 
lokalområdet og samarbejde med frivillige  
sociale foreninger.  



De fleste virksomheder arbejder strategisk og  
systematisk med samfundsansvar, med fokus på at   
skabe både samfundsmæssig og forretningsmæssig  
værdi. Mange ønsker at gøre en positiv forskel i 
deres nærområde, men synes at det er vanskeligt at  
finde relevante samarbejdspartnere.  
Det kan vi hjælpe med.  
 

FRIVILLIGCENTER AARHUS TILBYDER 
Vi tilbyder skræddersyede løsninger tilpasset jeres  
virksomhedsprofil, der gør det nemt for jer at 
implementere jeres CSR-strategi, så den rammer 
bedst muligt i lokalsamfundet: 

• Rådgivning om lokalt forankret CSR og   
facilitering af samarbejder med frivillige 
sociale foreninger. 

• Temamøder for virksomheden om frivillighed 
og muligheden for at engagere sig lokalt. 

• Vores eget koncept for medarbejderdage  
“En dag for en sag”. 

 

”Inden vi kom i kontakt med Frivilligcenter Aarhus 
undersøgte vi selv nogle muligheder, men det stod 
hurtigt klart at det ville blive et gigantisk projekt for 
os selv at håndtere. Det var fantastisk at komme i 
dialog med nogen, der med stor sikkerhed kunne 
guide os videre i projektet.”  
- Nima Anstanehdost, direktør, Randstad Danmark  

TILBUD 
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Undersøgelser viser, at samfundsansvar fremmer virk-
somhedens troværdighed og gør den mere  
attraktiv for både kunder og medarbejdere.  
 

NÆRHED - STOLTHED  - SYNLIGHED 
Et lokalt CSR-fokus signalerer, at virksomheden  
gerne vil lokalmiljøet, og det kan fremme engagemen-
tet og stoltheden blandt medarbejderne.  
Nærhedsprincippet i CSR-arbejdet giver den enkelte 
medarbejder mulighed for selv direkte at gøre en po-
sitiv forskel i lokalsamfundet.  
Det gør virksomhedens CSR-politik konkret og  
meningsfuld for den enkelte og giver stolthed både af 
virksomheden og på det personlige plan.  

Samtidig skaber det lokalt forankrede samfundsansvar 
de gode historier om virksomheden i lokale medier og 
udbreder kendskabet til virksomheden som en positiv 
medspiller i lokalsamfundet, hvilket er attraktivt for 
potentielle kunder og samarbejdspartnere.   

 

 

”Vi får både gladere og mere motiverede medarbej-
dere og samtidig styrker vi Skandias image og er  
med til at skabe en attraktiv arbejdsplads. 
Vi lægger ikke skjul på, at der er noget at hente  
for alle parter: Samfundet, medarbejderne og  
virksomheden.”   
               - Per Wahlström, koncerndirektør, Skandia  
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VÆRDI 



Virksomheder, der ønsker at tage et lokalt forankret 
samfundsansvar, kan vælge at investere deres tid, vi-
den, materialer eller penge. Overordnet kan I benytte 
to forskellige samarbejdsformer. 
 

CORPORATE VOLUNTEERING  - timer til rådighed 
Mange virksomheder giver medarbejderne mulighed 
for at bruge en del af deres arbejdstid på frivilligt ar-
bejde. Det kan opsættes som en medarbejderdag, 
hvor en afdeling eller en hel virksomhed arbejder fri-
villigt i en lokal forening. Det kan også tilrettelægges 
som et strategisk samarbejde, hvor virksomheden stil-
ler medarbejdere til rådighed for en forening nogle 
timer hver måned. For mange er det  inspirerende at 
bruge deres faglighed i en anden kontekst ved fx at 
lave en hjemmeside, gennemgå regnskabet, eller råd-
give foreningens brugere. 
 

DONATIONER - monetære og materielle 
I kan indgå et økonomisk samarbejde med en forening 
med støtte til drift, eller til et specifikt projekt. I kan 
også vælge at betænke foreninger, hvis I har møbler, 
IT-udstyr, kontorartikler, mad m.m. til overs. Monetæ-
re donationer er naturligvis altid meget velkomne, 
men også materielle donationer er en stor hjælp for 
mange foreninger. Det sparer penge, der i stedet kan 
bruges på foreningens sociale arbejde, og kommer 
derfor mange til gode.   

 

SAMARBEJDSFORMER 



En succesfuld implementering af en lokalt forankret 
CSR-strategi kræver de rette samarbejdspartnere og 
den rette samarbejdsform. Vi har overblikket og kon-
takterne indenfor det frivillige sociale område i Aarhus 
og hjælper jer i gang ganske gratis 
 

TEMAMØDER 
Vi arrangerer gerne temamøder om frivillighed og lo-
kalt forankret samfundsansvar på jeres virksomhed. 
Her bliver jeres medarbejdere introduceret til en lang 
række frivillige foreninger, hvis område matcher net-
op deres faglighed eller interesseområde. 
 

RÅDGIVNING OG FACILITERING 
Gennem rådgivningsforløb hjælper vi jer med at ud-
vælge samarbejdsformer og -partnere og etablere 
attraktive samarbejder, der skaber mest mulig værdi 
både for virksomheden og lokalsamfundet.  
Hvis I ønsker at jeres medarbejdere engagerer sig indi-
viduelt i corporate voulunteering står vi også til rådig-
hed for dem med individuelle samtaler om  
hvilke foreninger de kan engagere sig i.  

 

”Det var en behagelig samtale, hvor der virkelig var 
plads til at spore sig ind på, hvad man gerne ville 
arbejde med .  
                                                                        – Frivillig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOM I GANG 
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EN DAG FOR EN SAG 
Frivilligcenter Aarhus tilbyder en skræddersyet  
medarbejderdag hvor I kommer ud og gør en frivillig  
indsats i en eller flere lokale foreninger – en dag hvor 
det sociale ansvar og teambuildning er i fokus.  
I kan få jeres faglighed sat i spil på en ny måde eller få 
en dag helt væk fra hverdagen i den gode sags tjene-
ste.  
Frivilligcenter Aarhus står for det hele; Vi finder de 
foreninger, som passer bedst til netop jeres virksom-
hed, koordinerer dagen og sørger for forplejning. Da-
gen slutter med en festlig frivilligbajer, masser af frivil-
ligvitaminer og en følelse af at have gjort noget godt 
og lært noget nyt som et team.  
 

PRISEKSEMPEL: 5000 kr. inkl. moms for op til 15 med-
arbejdere, inkl. forplejning. Ønskes flere deltagere, så 
kontakt os og få tilbud.  
 

”Det var arbejde vi ikke havde prøvet før. Og det 
betød at vi skulle tænke ud af boksen og finde nye 
løsninger. Det var rigtig godt for os og vores måde 
at samarbejde på ... 

Vi skal ikke have endnu en dag med mad og vin. Vi 
skal gøre noget andet. Noget, vi kan lære og få nye 
erfaringer af.”  

- Fabrissia Duna, Digital Marketing Officer, Salling 

CSR SOM TEAMBUILDING 



Frivilligcenter Aarhus er en paraplyorganisation for det 
frivillige sociale arbejde i Aarhus Kommune. Vi arbej-
der målrettet for at støtte, synliggøre og udvikle det 
frivillige sociale foreningsliv - og på den måde styrke 
indsatsen for sårbare og udsatte mennesker i Aarhus 
Kommune. Frivilligcenteret har mange års erfaring, 
indgående kendskab til frivilligområdet og et stort  
netværk i kommunen.  
 

KERNEYDELSER 
Vi understøtter foreningernes arbejde ved at tilbyde 
lokaler, kurser, netværk og rådgivning. Vi synliggør 
foreningerne og hjælper borgere til at finde det helt 
rigtige tilbud. Vi bygger bro mellem foreningsliv, er-
hvervsliv og kommune og skaber nye forbindelser. Vi 
hjælper virksomheder med at implementere et lokalt 
forankret samfundsansvar og etablerer attraktive sam-
arbejder mellem virksomheder og lokale frivillige  
foreninger.    
 

VIRKSOMHEDSRETTET VISION 
Vi ser det som en vigtig opgave at udbrede idéen om 
samarbejde mellem virksomheder og foreninger og 
synliggøre rækkevidden af samarbejdsmuligheder 
i det lokale forenings – og erhvervsliv. For os handler 
det om at inspirere og styrke den frivillige sociale sek-
tors udvikling og bæredygtighed, samt skabe gode 
samarbejder som giver værdi for både virksomheder 
og foreninger.   
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FRIVILLIGCENTER AARHUS 



Sønder Allé 33, 8000 Aarhus C 
post@frivilligcenteraarhus.dk  

Tlf. 60 24 52 66 
www.frivilligcenteraarhus.dk  

 

 
 
 

 

Frivilligcenter Aarhus’ leder Hanne Degn og ???? sammen med Kronprinsesse Mary og Borgmester Ja-

cob Bundsgaard til åbningen af Frivillighovedstad i 2018. 
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