Lad os drive jeres nye
indsats på socialområdet
Står I som fond eller myndighed over for at skulle igangsætte en ny indsats på socialområdet? Så kan Fonden for
Socialt Ansvar være en del af løsningen.
Når fonde og myndigheder igangsætter nye større tiltag eller
udviklingsprojekter, etableres der ofte en helt ny organisation.
Det kan både være dyrt og omstændigt. Hertil kommer, at
mange nye projekter mangler finansiering og professionelt

Vi er den oplagte samarbejdspartner for
fonde eller myndigheder, der skal have
søsat en ny social indsats.
I er altid velkomne til at kontakte mig for
at høre mere.
Thit Aaris-Høeg
Adm. direktør i Fonden for Socialt Ansvar

back office for at blive bæredygtige.
Vi tilbyder et alternativ til den gængse metode, hvor Fonden
for Socialt Ansvar driver eller er supportorganisation for
jeres nye indsats. Vi driver allerede en række sociale indsatser, og vi er specialiserede i etablering, drift, udvikling
og administration af sociale organisationer.
Vi tilbyder to forskellige modeller
• Drift, strategi, udvikling og ledelse
Vi kan tage den nye indsats ind og stå for hele opgaven
med drift, strategi, udvikling og ledelse, så der ikke skal
etableres en helt ny organisation.
• Supportorganisation
Vi kan være supportorganisation for et nyt sekretariat,
hvor vi leverer såvel administration, support og fagligt
netværk.

Skriv eller ring for at høre mere:
thit@socialtansvar.dk eller 30 50 12 28
Læs om Fonden for Socialt Ansvar på
socialtansvar.dk
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Få alle fordelene ved
et stærkt back office
God
governance
i den frivillige
sociale sektor

Vi skaber professionelle organisationer

Vi tiltrækker dygtige medarbejdere

Vi er et fagligt bofællesskab

Vi har mange års erfaring med at udvikle og drive
sociale indsatser. Herunder også med at skabe gode
governancestrukturer og bæredygtige organisationer.

Dygtige medarbejdere er kernen i enhver indsats.
Et vigtigt argument for at vælge os til at drive jeres
indsats er derfor, at jeres indsats bliver drevet i et hus
med dygtige medarbejdere og et godt arbejdsmiljø.

Vi bor i et dynamisk bofællesskab på Bygmestervej 10
i Københavns Nordvestkvarter med gode kontor- og
mødefaciliteter.

Vælger I os til at drive jeres sociale indsats, trækker vi
på 20 års erfaring samt et professionelt bagland. Vi
har de nødvendige kompetencer inden for jura, GDPR,
dokumentation, økonomi mv., der skal til for at skabe
et professionelt og bæredygtigt setup.

Et hus, hvor vi udnytter synergier og hjælper hinanden
med det, vi er bedst til, nemlig at udvikle og drive
socialt arbejde i den frivillige sektor.

Vi bor i dag sammen med ti andre sociale organisationer, hvor bl.a. de faste fælles inspirationsmøder
og de spontane møder ved kaffemaskinen er vigtige
indgange til videndeling og nye samarbejder.
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