Ansøgning
HORSENS ALLIANCENs mærke CSRpeople 2020
Anerkendelsen gives til de virksomheder, som tager ansvar for at skabe et
arbejdsmarked for alle. Virksomheder som sammen med Horsens Kommune,
tager et særligt socialt ansvar overfor ledige og sygemeldte på kanten af
arbejdsmarkedet.
Kriterie 1: Ansæt ledige med særlige behov
Mindst 5% af virksomhedens samlede antal medarbejdere er ansat på særlige vilkår i ansættelsestyperne:
fleksjob, EGU (Ungdomsuddannelse med fokus på praktik), IGU (Integrationsuddannelse), voksenlære eller småjob.
Småjob kan variere i timetal og varighed, og er for ledige, som har svært ved at få foden inden for på arbejds
markedet. Et småjob skal udvikle sig henimod, at medarbejderen kan forsørge sig selv.
Notér hvor mange personer som er eller har været ansat på særlige vilkår i perioden 1. okt. 2018- 1. okt. 2019:
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Kriterie 2: Forebyg ledighed og sygefravær
Beskriv hvordan jeres virksomhed aktivt og langsigtet
arbejder med at:
1. Forebygge
	
ledighed og bidrage til at skabe et
arbejdsmarked for alle.
2. 	Forebygge sygefravær og fastholde syge med
arbejdere ved f.eks at tage skånehensyn, tilpasse

Kriterie 3: Tilbyd praktik og opkvalificering til ledige
Beskriv hvilke tiltag virksomheden har taget for at bringe
udfordrede ledige tættere på arbejdsmarkedet i forbin
delse med praktik, opkvalificerings- eller afklaringsforløb.

arbejdstid og -opgaver

For at modtage HORSENS ALLIANCENs CSR-Mærke 2020 skal virksomheden leve op til mindst 2 ud af 3 kriterier i
perioden 1. oktober 2018 – 1. oktober 2019. Sidste frist for ansøgning er 1. oktober 2019.
HORSENS ALLIANCENs CSR-udvalg vurderer ansøgningerne og beslutter, hvem der tildeles CSR-mærket.
Vi annoncerer CSR-mærkets modtagere på Wall of Fame til Horsens Inspire den 7. november 2019.
Alle modtagere får leveret et diplom efter arrangementet.
Virksomhedens navn:
CVR-nr. eller P-nr.
Kontaktperson:
Mail:

Mobil:

Virksomhedstype:

Send formular

Offentlig

Privat

Antal ansatte:

Har virksomheden tidligere modtaget CSR-mærket?:

Har du problemer med at sende formularen via
knappen ”Send formular”? Gem din udfyldte ansøgning
som en almindelig pdf, og vedhæft den i mail til
CSRpeople@horsens.dk”
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