INVITATION

Vi vil gerne invitere dig til inspirationsmøde hos Red Barnet, Rosenørns Allé 12, 1634 København V:

SAMARBEJDE MED EN NGO – ERFARINGER OG PRAKTIK
TORSDAG, DEN 23. JUNI KL. 08:30 – 11:30

Kom og hils på vores bestyrelsesformand, Lars Svenning Andersen, og vores generalsekretær, Jonas Keiding Lindholm, som
vil byde velkommen og give os et lidt bredere perspektiv på, hvad der sker i verden lige nu, hvad angår de dårligst stillede
børn.
Du vil blive klogere på, hvordan man kan samarbejde med en NGO. Du vil blive præsenteret for fire konkrete cases, som
fortæller om de forskellige aspekter ved et partnerskab med Red Barnet.
Vores psykolog Kuno Sørensen vil slutte talerækken med et indlæg om arbejdet med at beskytte børn mod overgreb på
nettet og Red Barnets samarbejde med Politiet.

PROGRAM

08.30 – 09.00: Let morgenmad, sponsoreret af Lauras Bakery
09.00 – 09.25: Velkommen v. bestyrelsesformand Lars Svenning Andersen og
generalsekretær Jonas Keiding Lindholm
09.35 – 10.35 Samarbejde med Red Barnet – erfaringer og praktik
09.35 – 09.55 v. Rune Jungberg Pedersen, Communications & CSR Director, JYSK NORDIC
09.55 – 10.15 v. Anja Enggaard, marketingchef og Anthony Lim, salgs- og marketingdirektør, Call me
10.15 – 10.35 v. Karen Sophie Lerhard, salgschef, Funny Business Inc./Comedy Aid
10.45 – 11.05: Digitale overgreb m.m. v. psykolog Kuno Sørensen, Red Barnet
11.05 – 11.25: Spørgsmål, diskussion
11.25 – 11.30: Tak for i dag
Det officielle program slutter kl. 11:30, hvorefter du er mere end velkommen til at blive endnu en halv time og stille
spørgsmål til os i Red Barnet og ’netværke’ med de øvrige gæster.
Bring en ven Du er meget velkommen til at invitere en forretningspartner, kollega eller en anden, der kunne være
interesseret i at høre mere om et samarbejde med Red Barnet. Meld gerne vedkommende til samtidig med din
egen tilmelding.
Tilmelding Vi vil gerne have din tilmelding senest torsdag, den 9. juni 2016 på: morgenmoede@redbarnet.dk.
Spørgsmål? Skriv til Marianne Schou Delkus på msd@redbarnet.dk eller ring på 2673 9128.
Vi glæder os til at se dig!
Med venlig hilsen
Red Barnet

