
20.2. 2013        -       www.sociale-entreprenører.dk      -      Per Bach 

Innovation på det sociale område 

Sociale Entreprenører i Danmark 
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Startet som alumneforening af tidligere studerende på 

Masteruddannelsen i Socialt Entreprenørskab (MSE)  (RUC) i 2010. 

 

Åbnet op som landsdækkende netværksforening for alle med 

interesse i socialt iværksætteri i efteråret 2012.  

 

Pt. ca. 120 medlemmer 

 

Drevet udelukkende af frivillige – årsbudgettet er under 10.000 kr. 

 

Forening under opbygning –  

Stigende interesse, medlemstal og aktivitetsniveau 

 

    

Sociale Entreprenører i Danmark 

http://www.ruc.dk/?id=3192
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Social  - ”socio” (latin) = fælle, fælles 

Social innovation er ideer til aktiviteter og 

forbedringer, der gavner fællesskabet = Social værdi 

Hvad er social innovation? 

Social innovation bør derfor også ses i et større 

helheds- og bæredygtigheds perspektiv: 

Miljømæssigt, økonomisk, socialt, sundhedsmæssigt , 

spirituelt mm. 



20.2. 2014        -       www.sociale-entreprenører.dk      -      Per Bach 

Hvordan social innovation? 

”Vi kan ikke løse nutidens problemer med den samme 

tænkemåde, som vi brugte, da vi skabte dem” 

(Albert Einstein) 

Skal udfordre nuværende strukturer og tænkemåder 
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Sociale Entreprenører i Danmark og social innovation 

1. SED støtter og faciliteter organisationer, virksomheder og enkeltpersoner, 

der arbejder med social innovation, socialt iværksætteri og 

socialøkonomisk virksomhed. 

 

2. SED søger selv at arbejde aktivt med social innovation 
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SED støtter andre, der arbejder med social innovation. 

• Lokale netværksmøder  

   Vidensdeling, handelssamarbejde og organisering af SI 

    

• Arrangementer, studieture  

   Dialog, oplysning og inspiration 

 

• Support og støtte til sociale iværksættere. 

   Kompetenceudvikling for  SI 

 

• Nyhedsformidling - hjemmeside og nyhedsbreve 

   Oplysning og inspiration (linkside med 350 link) 

 

Netværksforum for sociale iværksættere (SI) af alle  typer 
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• Projekter 

   EU-projekt Baltisk netværk af organisationer som  støtter  

   sociale iværksættere og socialøkonomiske virksomheder 

 

• Politisk arbejde for feltet 

   Udvalget for socialøkonomiske virksomheder. 
 

SED støtter andre, der arbejder med social innovation. 
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SED søger selv at arbejde aktivt med social innovation. 

• Projekter:  

- Future Battles 

- Horsens Socialøkonomiske Laboratorium 

- Innovationsprojektet i Aarhus 

 

• SED som socialøkonomisk virksomhed: 

- Udvikling af socialt innovative produkter og ydelser 

   (Nye ide- og udviklingsprocesser -  

- Modeller for involvering af socialt udsatte (som mentorer,   

  foredragsholdere guider mm). 

- Ressourceøkonomi, alternative betalingsmodeller (pay what you can …) 
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I København d.10. maj og i Århus d. 13. maj 2014. 

 

Opmærksomhed om Europa og politik, gennem et fokus på social innovation og 

hvilken rolle den spiller/kan komme til at spille i Danmark og Europa.  

Hvilke visioner ser politiske aktører, innovatører, iværksættere og idéudviklere  i 

forhold til betydningen af social innovation i Europa. 

 

En visionsudviklende debatleg/spil. Der kombinerer elementer af kreativ leg, 

performance, visionsudvikling, konkurrence og debat 

 

Udføres i en teatersal eller lignende, på 2 1⁄2 til 3 timer, med publikum som aktive 

deltagere. Publikum stemmer direkte med  i spillet. 

 

Samarbejde mellem Cultura21 Nordic ( www.cultura21.dk ), 

Sociale Entreprenører i Danmark (SED, www.socialeentreprenører.dk )  

og Foreningen for Social Innovation ( FFSI, www.ffsi.dk ). 
 

Future Battles: Social Innovation i Europa 

http://www.cultura21.dk/
http://entreprenører.dk/
http://www.ffsi.dk/


20.2. 2014        -       www.sociale-entreprenører.dk      -      Per Bach 

Sociale Entreprenører i Danmark 

Læs mere på: www.sociale-entreprenører.dk 


