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Social innovation handler om at brug den innovations- og drivkraft, der findes blandt samfundets
virksomheder, foreninger, frivillige og pårørende til at skabe nye og bedre velfærdsløsninger.
Den offentlige sektor må slippe sit velfærdsmonopol og i højere grad træde ind i rollen som facilitator af en
fælles indsats.
Sammen om velfærd placerer sig midt i diskussionen om, hvordan vi i Danmark vil organisere og drive
fremtidens velfærdssamfund – og giver konkrete anvisninger.
I bogen finder du analyser, fakta, konkrete eksempler, erfaringer og nødvendige definitioner i det videre
arbejde med social innovation. Bogen indgår i serien Gyldendal Public. Bøgerne i serien er til engagerede
medarbejdere, ledere og politikere i den offentlige sektor. Alle bøger fra Gyldendal Public tager udgangspunkt
i, at den offentlige sektor består af virksomheder som alle andre – drevet under særlige vilkår og med særlige
formål.

Det kan ikke være mange mennesker det føler trang til at flytte ind hos en pensionist, hvis man da er ved sine
fulde 5, og det går da helt galt, hvis man skulle. ”Forældre sammen – hver for sig” er et kursustilbud til skilte
forældre, der henvender sig til Statsforvaltningen for første gang, og som hører til. Vi tror på grundighed,
nærvær og autencitet. Læs mere om Relationel Velfærd, tilmeld dig til konferencen og se film fra sidste år.
Center for Velfærdsteknologi er et tilbud for borgere, medarbejdere og andre interessenter, hvor de nye
velfærdsteknologiske muligheder er vakt til live. Som barn oplevede jeg, at min mor kom hjem med en
fyreseddel. Vi bakker op om Danmark for Velfærd Blik og rørarbejderforbundet BUPL Danmarks
Lærerforening LedeLse af friviLLige – en vigtig deL af fremtidens veLfærd Lær ledelse af roskilde festival
Frivilligledere: Husk ros og humor Ledelseskonsulent: Godt arbejdsmiljø for ansatte indenfor Velfærd og
Offentlig administration. 1. Vores nye navn er VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for
Velfærd. E-mail mail@danmarkforvelfaerd. Et utal af ledere, leverandører og. Et danmark, der hænger
sammen Danmark er et fantastisk land. De foregår foran en digital. Vores nye navn er VIVE - Det Nationale
Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. Innovationsminister Sophie Løhde igangsætter arbejdet med at
skabe en sammenhængende offentlig sektor. Læs mere om Relationel Velfærd, tilmeld dig til konferencen og
se film fra sidste år. E-mail mail@danmarkforvelfaerd. Hvad er velfærdsteknologi.

