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Esbjerg-restaurant er for andet år i træk nomineret til fornem pris
Ligesom sidste år er Restaurant Dronning Louise med i opløbet om den prestigefyldte
CSR People Prize. Det er især restaurantens langvarige indsats for at få samfundets
mest udsatte grupper ind på arbejdsmarkedet, der høster anerkendelse.
Gennem mange år har Restaurant Dronning Louise i Esbjerg løftet et stort socialt ansvar, og
virksomheden har specialiseret sig i at få mennesker med psykiske vanskeligheder tilbage til
arbejdsmarkedet.
Det bragte sidste år Restaurant Dronning Louise i spil til CSR People Prize, der går til
virksomheder, som løfter et særligt socialt ansvar, og som VFSA – Virksomhedsforum for
Socialt Ansvar står bag.
Restaurant Dronning Louise har en mangeårig tradition for at tage praktikanter og ansætte
medarbejdere, som har psykiske vanskeligheder. Den indsats fortsætter, men siden
nomineringen sidste år, har den esbjerggensiske restaurant taget sit sociale ansvar et skridt
videre.
Syriske flygtninge inviteret inden for
Det er bl.a. sket ved at tage imod syriske flygtninge. En gruppe på fem kvinder har syet 600
duge til restauranten, mens fem syriske mænd har ryddet op på et lager og udført andre
praktiske opgaver.
Undervejs har alle fået danskundervisning og er langsomt blevet introduceret til dansk
arbejdspladskultur, og to af de syriske mænd er nu blevet ansat på deltid, mens de fortsat
også går til sprogundervisning.
”Jeg var til et møde med jobcentret, hvor vi fik at vide, at der var ankommet et større antal
flygtninge. Jeg havde det sådan, at så må vi tage nogle flere ind. Vi har et stort hjerte og en
stor tålmodighed til at kunne hjælpe andre,” siger Lis Jacobsen, daglig leder af Restaurant
Dronning Louise.
Al kommunikation i arbejdstiden foregår på dansk så vidt det overhovedet er muligt. Det
kræver en del forståelse og tålmodighed fra det faste personales side, men ifølge Lis Jacobsen
giver det et godt arbejdsmiljø i det lange løb.
Vælger leverandører med social profil
Juryen hæfter sig desuden ved, at Restaurant Dronning Louise nu også tænker social
ansvarlighed ind i deres valg af underleverandører, en indsats de blev inspireret til efter at
have deltaget på sidste års CSR Awards.
Derudover fremhæver juryen desuden restauranten som en virksomhed, hvor ideer bliver til
virkelighed. Og hvor social ansvarlighed er blevet en integreret del af rekrutteringen af
medarbejdere.

”Vi har valgt vores ølleverandør ud fra, at de også er en virksomhed, som er socialt ansvarlige,
og vi taler om det på kryds og tværs, når vi møder andre virksomheder. Det er også
nødvendigt, hvis vi skal have flere til at tage et socialt ansvar,” siger Lis Jacobsen.
”Det er et stort arbejde at få det til at fungere, når man skal have praktikanter med psykiske
lidelser eller flygtninge, og man skal have en i virksomheden med en mentoruddannelse, som
kan rumme mennesker med forskellige udfordringer. Men det giver også en glæde ved at
kunne gøre noget for andre mennesker,” slutter hun.
Prisuddeling får prominent besøg
CSR People Prize uddeles af H.K.H. Prins Joachim ved det store gallashow CSR Awards, der i år
bliver holdt 7. oktober i Spektrum Vejle. Blandt talerne til årets CSR Awards er grundlæggeren
af cradle-to-cradle filosofien William McDonough, Dr. Mo Ibrahim, der gennem mange år har
arbejdet for god regeringsførelse på det afrikanske kontinent samt en række danske
erhvervsledere.
CSR People Prize uddeles i to kategorier, dels til virksomheder med færre end 100 ansatte,
dels til virksomheder med mere end 100 ansatte. Restaurant Dronning Louise er nomineret i
kategorien -100 ansatte sammen med Plejeboligerne på Bronzealdervej i Odder og BM Silo fra
Holstebro. Sidste år gik CSR People Prize til den nordjyske stålvirksomhed Scaniro og
transportvirksomheden Arriva.
KONTAKT:
 Daglig leder Lis Jacobsen, Restaurant Dronning Louise: // 2513 5810 //
ladegaard@mail.tele.dk
 Sekretariatsleder Christina Schultz, VFSA: // 7214 2051 // cs@vfsa.dk
FAKTA OM CSR PEOPLE PRIZE OG CSR AWARDS:
 VFSA har i snart 20 år arbejdet for at indsluse og fastholde socialt udsatte på
arbejdsmarkedet. Det gør vi blandt andet ved at uddele den prestigefyldte hæderspris
CSR People Prize.


Med uddelingen af CSR People Prize hylder vi de virksomheder, der gør en særlig social
indsats for udsatte grupper på arbejdsmarkedet, og som via konkrete initiativer har
vist, at deres sociale engagement er forankret i både dagligdagen og ledelsens visioner.



Med deres historier kan vi inspirere andre virksomheder til at tage små og store skridt
inden for virksomhedernes sociale ansvar.



CSR People Prize bliver, sammen med en række andre priser inden for CSR området,
overrakt ved det store CSR Awards 2015, der afholdes den 7. oktober i Vejle. CSR
Awards er arrangeret af CSR Fonden, og VFSA er en stor, strategisk samarbejdspartner
for fonden.



Læs mere om CSR Awards på www.csrfonden.dk og www.vfsa.dk.

FAKTA OM VFSA:
 VFSA – Virksomhedsforum for Socialt Ansvar står bag prisen, der er en del af VFSA’s
samlede strategi for at sætte socialt ansvar på dagsordenen og rådgive
beskæftigelsesministeren om emnet.



VFSA består af en række danske erhvervsfolk fra de største danske virksomheder.
Medlemmerne er alle personligt udpeget af beskæftigelsesministeren.

Sven A. Blomberg, formand for BRF kredit og viceordførende direktør i Jyske Bank, er formand
for VFSA, mens de øvrige medlemmer tæller ledere fra bl.a. Falck, Grundfos og ISS.

VFSA er et netværk af danske erhvervsledere, der tror på, at socialt ansvar betaler sig både for samfundet, den enkelte og for
virksomheden.
VFSA’s hovedformål er at sætte virksomheders sociale ansvar på dagsordenen.
Både i det politiske system, hvor VFSA siden 1996 har fungeret som rådgivende organ for beskæftigelsesministeren, og i danske
virksomheder, som inspirerer til at gøre en indsats for at forebygge, fastholde og indsluse udsatte grupper på arbejdsmarkedet.
Læs mere om de enkelte VFSA medlemmer, CSR People Prize og VFSA’s andre aktiviteter på: www.vfsa.dk

