ICHANGE

E R H V E R V S PA R T N E R E

HJÆLP OS MED AT SKABE EN FORANDRING
IChange er sat i verden for at skabe en positiv forandring for
danske muslimer gennem en professionel repræsentation både
politisk, mediemæssigt og ikke mindst i erhvervslivet.
Herudover arbejder IChange med personlig udvikling, og
udbyder kurser, særligt for de unge, der understøtter dem i
deres dannelse, uddannelse og karrierer, således de kan opnå
deres fulde potentiale.

BLIV VORES PARTNER
For at sikre den bedste repræsentation af muslimer er det
nødvendigt med en professionel tilgang. Repræsentationen
skal således varetages af et fuldtidsansat personale med de
rette faglige kompetencer. Jeres bidrag som partner er med til
at drifte og udvikle den professionelle repræsentation samt
understøtte en positiv udvikling, særligt for ungdommen.

ERHVERVSPAKKER
3 500,-

7 500,-

16 000,-

Diplom

Årligt
netværksevent

Logo på årsrapport

Infomøde

Inspirationsoplæg

Rekruttering af
arbejdskraft

Donerer du til IChanges generelle formål og arbejde, kan du i
2020 få fradrag for donationer op til 16.600 kr..

ICHANGES VISION

Dannede, engagerede og lykkelige borgere fylder de danske
hjem, gader og arbejdspladser. Et samfund, der bygger på
tolerance, empati og medmenneskelighed, er et forbillede for
resten af de europæiske nationer.

VÆRDIER
MANGFOLDIGHED
IChange rummer forskelligheder og giver plads til individets
valg og ønsker. Respekt og tolerance for forskelligheder er
essentielt for, at mangfoldigheden kan trives og være til gavn.
Diversiteten er en styrke og en kulturel berigelse.
KVALITET
Alt hvad IChange producerer, udvikler og afvikler skal være af
højeste kvalitet. Med kvalitet menes, at vi værner om vores
medlemmers interesser ved at sikre, at vi altid udbyder det
bedst mulige. Det er vigtigt, at vi kan se os selv i spejlet, og
føle stolthed over vores arbejde og indsats.
GENNEMSIGTIGHED
IChange spiller en aktiv rolle i samfundet og forpligter sig
derved til ærlighed og åbenhed. Det er vigtigt, at vores
medlemmer samt offentligheden altid har mulighed for at
opnå indsigt. Med gennemsigtigheden sigter vi efter at opnå
en konstant og vedvarende tillid.
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