Varför valde ni att samarbeta med Invitationsdepartementet?
En av våra kollegor arrangerade middagar privat och tyckte det vore en
toppenidé för oss som företag att göra, och det hade hon ju rätt i! Vi på Kundo vill
bidra till samhället. Att få bidra till integration känns bra och viktigt. Och att få fler
personer att lära sig svenska och komma in i samhället ser vi som bra inte bara ur
ett medmänskligt perspektiv, utan även viktigt för näringslivet i stort och hela vårt
land.

Vad ville ni uppnå med samarbetet?
Vi ville stötta och hjälpa till i en för oss viktig fråga. Företag har ett ansvar att
påverka samhället i en positiv riktning. Vi har ett ansvar i sociala frågor och det
märks på alla som jobbar på Kundo. De vill göra gott privat och de hoppas att
även vi som arbetsgivare ska göra det.

Vad har samarbetet med Id betytt för Kundo?
Förutom en trevlig stund tillsammans upplever vi att det gett oss nya perspektiv,
ny energi och kunskap för både kollegor och gäster. Vi har fått ökad förståelse för
olika kulturer, livsöden och språk.

Varför skulle ni rekommendera andra företag att bjuda på lunch/middag och
samarbeta med Invitationsdepartementet?
För att det ger nya erfarenheter, spännande livshistorier, perspektiv och värme. Ett
enkelt och trevligt sätt att göra nytta! Samarbetet och ansvarfördelningen med
Invitationsdapartementet var smidigt. Invitationsdepartementet ansvarade för
gästlistan och vi på Kundo fixade det praktiska. Middagen hölls på vårt egna
kontor med catering. Invitationsdepartementet anpassade antal deltagare efter
vår lokal, vi behövde inte skaﬀa eventpersonal eller hyra en lokal. Det blev en
härlig stämning för alla deltagare!
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”I ett större
perspektiv tycker vi
att företag har ett
ansvar att påverka
samhället i en positiv
riktning.”

Att bjuda på lunch/middag via Invitationsdepartementet
är ett enkelt och kul sätt att bidra till integration.
Ge dig själv och kollegorna nya perspektiv.
Hör av dig till hej@invitationsdepartementet.se
så berättar vi mer.

