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TAK FOR I ÅR
DANSIC har dette år markeret sig med et unikt format, der især
har sat fokus på handling og skabelsen af bæredygtige og
langsigtede løsninger i samfundet. Under temaet ’RETHINK
ABILITY’ blev der sat fokus på hvordan personer med handicap får
større adgang til arbejdsmarkedet.
I denne rapport gøres der status over de aktiviteter og resultater
DANSIC18 har frembragt.
Vi vil gerne sige tusind tak til alle de frivillige, der har taget del i
projektet, og gjort det hele muligt; uden disse ambitiøse og
engagerede mennesker ville DANSIC18 ikke have været blevet
realiseret. Vi vil også sige tak til alle de samarbejdspartnere og
eksperter, der har understøttet og taget del i udførelsen af
DANSIC18.
På vegne af:
DANSIC BESTYRELSEN:
- Mikkel Munksgaard Andersen
- Charlotte Hagelskjær
- Daniel Egholm Hansen
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DANSIC18: RETHINK
ABILITY
DANSIC har dette år sat fokus på, hvordan personer med særlige
behov og funktionsnedsættelser kan inkluderes bedre på
arbejdsmarkedet. Omtrent hver femte dansker i den
arbejdsdygtige alder har et handicap. Men hvor ca. 80% af
danskerne uden handicap er i arbejde, er kun 52% af de med
handicap i beskæftigelse. Dette sker på trods af af denne
målgruppe har en høj motivation og parathed til at indgå på
arbejdsmarkedet.
Under DANSIC18 satte vi derfor fokus på hvordan vi, som samfund,
kan skabe nye og bedre løsninger der forstår at benyttede dette
uudnyttede potentiale.
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STRATEGISKE MÅL FOR
DANSIC18
DANSIC har sat fokus på 4 strategiske arbejdsområder igennem året:

1. RETHINK ABILITY Case Competition
Udførelsen af DANSIC’s første case competition markerede et ønske om,
ikke blot at diskutere og skabe opmærksomhed om problemstillingerne i
samfundet, men også at handle og skabe løsninger i praksis. Løsninger
der skulle udvikles tværfagligt, professionelt og i tæt samarbejde med
målgruppen og repræsentanter fra målgruppen.

2. Langsigtede løsninger gennem strategisk partnerskab
For at sikre den langsigtede implementering af ideerne og løsningerne fra
RETHINK ABILITY Case Competition blev der udviklet et strategisk
partnerskab med Glad Fonden. For første gang i DANSIC’s historie har
organisationen dermed formået at videregive deres løsningsforslag og
ideer videre til en specifik aktør, der har ressourcerne og villigheden til at
implementere dem i praksis.

3. RETHINK ABILITY konferencen
RETHINK ABILITY konferencen havde til formål at skabe opmærksomhed,
facilitere samskabelse og opfordre til handling omkring DANSIC18’s tema.
Gennem paneldebatter, workshops, showcases og oplevelser fik over 200
deltagere mulighed for at engagere sig i problemstillingen på deres egen
måde.

4. Fællesdage og intern kompetenceudvikling
Igennem 6 interne arrangementer i DANSIC har ca. 30 frivillige
gennemgået en ambitiøs faglig udvikling der har sat fokus på udviklingen
af deres fagspecifikke kompetencer, en øget forståelse for social
innovation samt et bredere kendskab til aktørerne på det
socialøkonomiske felt.
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ORGANISATORISK
STRUKTUR OG
UDVIKLING
DANSIC18 har bestået af 5 crews samt en bestyrelse;
Case and Content Management
Event Management
Partnerships and Business Relations
Communication and Marketing
Finance
Bestyrelsen
Hvert crew har haft en ansvarlig director, der har fungeret som
bindeled til bestyrelsen. Bestyrelsens rolle har været at definere de
strategiske målsætninger og sikre koordineringen af DANSIC’s
kernearbejde med hjælp fra DANSIC’s advisory board.
For at sikre en mere agil organiseringsproces og en øget
vidensdeling, er en række nye tiltag blevet implementeret under
DANSIC 18:

STRATEGIMØDER
Afholdelsen af faste strategimøder ml. directors og bestyrelsen for at
sikre integrationen af DANSIC’s strategiske arbejde i de forskellige
crews.

MILEPÆLSWORKSHOPS
Afholdelsen af månedlige milepælsworkshops i DANSIC, der havde til
formål at skabe overblik over organisationens arbejde og den
fremadrettede planlægning i samarbejde med alle frivillige.

DIRECTOR-SESSIONS
Afholdelsen af director-sessions, der havde til formål at styrke
teamledernes evner til at organisere og planlægge deres teams’
arbejde.
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RETHINK ABILITY CASE COMPETITION
RETHINK ABILITY Case Competition blev sat i værk med et ønske
om at understøtte skabelsen af innovative, konkrete og
implementérbare løsninger, der kunne facilitere udviklingen af et
mere rummeligt arbejdsmarked for personer med handicap.
En essentiel del af processen var at det ikke blot var en aktivitet for
målgruppen, men også en aktivitet med målgruppen.
For at skabe rammerne for et højt innovationsniveau, blev der
desuden lagt vægt på faglig diversitet blandt deltagerne. Sidst
men ikke mindst var det en klar vision at involvere førende
fagprofessionelle personer og eksperter for at sikre et højt
kvalitetsniveau på løsningerne.
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RESULTATER
På 24 timer udviklede 46 studerende fra 11 forskellige
uddannelsessteder en række konkrete løsningsforslag til, hvordan
Glad Fonden kunne udvikle deres forretning og indfri deres vision
om at skabe 5000 arbejdspladser for personer med kognitivt
handicap.

AKTIVITETER OG INDHOLD
Ability in Focus
Et inspirations-event med besøg
fra 5 socialøkonomiske
virksomheder, der arbejder med
målgruppen.
Fra idé til konkretisering
Workshop med Implement
Consultning Group med fokus på
case-solving processen og en
introduktion til Business Model
Canvas.
Rådgivnings-session
Besøg fra Glad Fonden,
Implement Consultning Group og
repræsentanter fra målgruppen,
der guidede deltagene og gav
dem feedback på deres ideer.
Kunsten at præsentere
Pitch-workshop med Stina
Odgaard-Sabally fra Praktisk.

Vinderne af RETHINK ABILITY Case
Competition: Theodor Elmkvist Barington,
Emma Klakk Christensen og Sara Ros
Ellertsdottir
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LANGSIGTEDE
LØSNINGER GENNEM
STRATEGISK
PARTNERSKAB
Skabelsen af langsigtede resultater var en central vision for
DANSIC18. Grundet DANSIC's organisatoriske struktur, hvor
organisationen 'genstartes' hvert år, var det derfor centralt at
kunne overlevere vores viden og løsninger videre til en partner, der
kunne implementere og videreudvikle arbejdet i praksis.
Med Glad Fonden som case organisation og samarbejdspartner
blev der derfor udviklet et format, hvor organisationen kunne
benytte caseløsningerne efterfølgende og videreudvikle den viden,
der blev produceret.

10

DANSIC18 AFRAPPORTERING

RETHINK ABILITY KONFERENCEN

RETHINK ABILITY Konferencen udgjorde en tværfaglig platform for
samskabelse og vidensdeling omkring skabelsen at et mere
rummeligt arbejdsmarked for personer med handicap. På dagen
engagerede mere end 200 personer sig i dette tema, og tog del i
debatten om, hvordan social innovation kan være med til at
bidrage til løsninger på dette område.
Eventet var fokuseret omkring at øge deltagernes viden, facilitere
idégenerering og skabe betydningsfylde oplevelser for gæsterne.
Deltagerne kunne bevæge sig igennem paneldebatter, workshops
og showcases med nogle af Danmarks mest inspirerende
mennesker, virksomheder og organisationer.
Arrangementet foregik den 8. april på KU Søndre Campus.
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RESULTATER OG
OUTPUTS

På dagen deltog mere end 200 gæster i aktiviteterne og
oplevelserne
Over 50 eksterne eksperter var involveret i udviklingen
DANSIC's aktiviteterne ifm. RETHINK ABILITY
Arbejdet blev desuden lavet i fællesskab med 10
samarbejdspartnere, der bød ind på en række forskellige
måder
Mere end 30 organisationer, virksomheder og foreninger var
involveret i skabelsen af RETHINK ABILITY
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"RETHINK ABILITY var en positiv og inspirerende oplevelse":
70 %
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28 %
14 %
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FÆLLESDAGE OG
INTERN
KOMPETENEUDVIKLING

DANSIC18 har sat et særligt fokus på styrkelsen og udviklingen af
organisationens egne kapaciteter samt vidensamarbejdet med
DANSIC Alumni, der har til formål at sikre den organisatoriske
hukommelse og viden i DANSIC. Af denne grund blev der afholdt
månedlige Fællesdage internt i organisationen, der havde til formål
at understøtte disse processer.
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Fællesdagenes indhold bestod bl.a. af besøg fra eksterne eksperter
i feltet, der arbejdede med social innovation i praksis - såsom ByBi
og Transmogriffen. Ydermere indeholdt dagene handson processer hvor de frivillige kunne udvikle ideer og metoder til
deres arbejde i fællesskab. Dagene blev også brugt som
vidensdelingsplatforme, hvor DANSIC'ere kunne fordybe sig i, og
diskutere metoder og tilgange til, social innovation.
Overordnet set havde DANSIC's Fællesdage 3 kerneformål:

1) Styrkelsen af de frivilliges faglige kompetencer og forståelse
for social innovation
2) Intern vidensdeling og tvær-team organisering
3) Skabelsen af socialt sammenhold og organisatorisk
sammenhængskraft
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AWARENESS
Gennem sociale medier har DANSIC18’s mål været at sætte fokus
på den gode historie og sprede de gode eksempler på, at det
nytter, når man går sammen og handler på en
samfundsudfordring. Det har derfor både givet anledning til at
dele DANSIC’s egne succeshistorier fra RETHINK ABILITY, men også
til at være formidler af nye projekter og startups.
Gennem DANSIC18 er der især sket en støt stigning på de primære
kommunikationskanaler; Facebook og LinkedIn.
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MEDIEOMTALE
Omtalen af RETHINK ABILITY-aktiviteterne har været centrale for
videreformidlingen af DANSIC's arbejde med social innovation.
RETHINK ABILITY konferencen blev dækket af TV2 Lorry, og er
derudover også nævnt i diverse studentekanaler på bl.a. KU, CBS
og RUC.
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TAK TIL DE
MEDVIRKENDE
Vi ønsker at takke alle personer, organisationer, virksomheder og
foreninger der har været medvirkende til udformningen og skabelsen
af RETHINK ABILITY.

Casedeltagerne til RETHINK ABILITY Case Competition
Gruppe 1
Mathies Winther Sandberg
Elisabeth Hyttel Pedersen
Martin Rasmus Bregninge
Magnus Maduro Nørbo
Gruppe 2
Rasmus Dilling-Hansen
Rasmus Dohn Sonne
Adrian Fritze Simonsen
Emil Buch Jacobsen
Gruppe 3
Rikke Charlotte Bredal Dam
Marie Mathilde Bredal Dam
Cecilie Sofie Knudsen
Laura Senika Jespersen
Gruppe 4
Emilie Balle
Frederik Koustrup
Luna Stæhr Andersen
Christina Wibott Wagner
Gruppe 5 (finalist-gruppe)
Mette Juul Clausen
Jonas Østrup Petersen
Helene Wisbech Frid
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Gruppe 6 (vindergruppen)
Theodor Elmkvist Barington
Sara Ros Ellertsdottir
Emma Klakk Christiensen
Gruppe 7
Stephanie Noer Katin
Daniel Noer Thyde
Naphtali Normann Noer
Gruppe 8
Mads Jöhnk Jørgensen
Bastian Broby Glavind
Ida Gether
Gruppe 9
Bo Rewers Nielsen
Harald Wiborg Bøe
Ulver B Christensen
Gruppe 10
Jakob Goll Knudsen
Anders L. Koch
Jeenho Mok
Gruppe 11
Amanda From
Katrine Vestergård Madsen
Mille Marta Andersen
Line Skov Mogensen
Gruppe 12
Charlotte Randeris Nielsen
Emma Hertz Degn
Helle Karina Madsen
Kristine Madsen
Thea Stolarczyk Horsted
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Gruppe 13 (finalist-gruppe)
Mathilde Torp Dandanel
Josefine Lisa Schou Schrøder
Linette Boye Steenberg

Eksterne aktører til RETHINK ABILITY
All Ears
Autismecenter Storstrøm
Ballast
Be My Eyes
Blindes Arbejde
Café Ingeborg
Coop Danmark
Danske Handicaporganisationer
Den Sociale Kapitalfond
Frederiksberg Erhvervsforum
Glad Fonden
Glad Mad
Hanne Olorenshaw – Socialrådgiver og mentor
Huset Venture
Implement Consulting group
Impact Roastes
Institut for Mennesker og Teknologi, RUC
Institut for Menneskerettigheder
ISS
Jacob Nossell - foredragsholder og handicapkonsulent
Jonathan Løw - social iværksætter
Klar til Start
KU Plus
Nextstep by Bindslev
People Like Us
Praktisk
SingularityU Nordic
Social Digital
Social Foodies
Special Minds
Specialisterne
Radio C:NTACT
Tiimo
TV Glad
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TAK TIL DANSIC'S
SAMARBEJDSPARTNERE
DANSIC18 har, i skabelsen af vores aktiviteter, lagt stor vægt på
at opbygge stærke strategiske partnerskaber for at styrke
kvaliteten og bæredygtigheden i vores arbejde.
Vi ønsker derfor at takke alle vores samarbejdspartnere, som
alle har været essentielle for DANSIC18. Et særligt tak skal gå til
Glad Fonden, der har spillet en central rolle i udviklingen af
formatet og problemstillingen for DANSIC's case competition.
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