
CSR-strategi
Som velfærdsleverandør, der samarbejder om velfærdsydelser på både kommunalt, 
regionalt og statsligt niveau, er vi i DUOS meget bevidste om at tage et medansvar for 
det samfund, vi befinder os i. Vi samarbejder med 76 kommuner, 5 regioner og 1 styrel-
se. I DUOS arbejder vi løbende med en række områder i forsøget på at skabe et mere 
mangfoldigt og bæredygtgit samfund.

I DUOS arbejder vi løbende med følgende fokusområder: 
• Vi skaber livskvalitet igennem den gode relation imellem handicaphjælper og borger.
• Vi skaber jobs til personer i fleksjob
• Vi sætter handicap på dagsordenen
• Vi reducerer vores miljømæssige ressourcespild

Vi skaber livskvalitet igennem den gode relation imellem handicaphjælper og 
borger

For DUOS er det en kerneopgave at skabe det bedst mulige match imellem de 
3.900 mennesker med handicap og 4.500 handicaphjælpere, som er en del af 
DUOS. Vi efterstræber, at de borgere vi servicerer skal opnå et liv med flere 
muligheder og færre begrænsninger i hverdagen. Vi tror på, at det i sidste ende 
er relationer der skaber velfærd, for når relationen er god, så øger det livskvali-
teten for borgeren og styrker arbejdsmiljøet for medarbejderen. Det gode match 
lader mennesker med handicap leve et liv som alle andre.



Vi skaber jobs til personer i fleksjob

Foruden at skabe det gode match, forsøger vi i DUOS at sætte et positivt aftryk 
ved at skabe muligheder for mennesker på kanten af arbejdsmarkedet - herun-
der personer i ledighed og fleksjob ned til 3 timer om ugen. På kurset Handicap-
hjælper - de grundlæggende kvalifikationer indføres kursisterne i opgaverne 
som handicaphjælper. Særligt for mennesker i fleksjob, der står i en vanskelig 
jobsituation, kan det give værdi at kunne gøre noget for andre mennesker.

Vi sætter handicap på dagsordenen

I DUOS arbejder vi hver dag for at fremme mennesker med handicaps levevil-
kår. Det gør vi bl.a. ved at blande os i den offentlige debat og sætte handica-
pområdet på dagsordenen. DUOS har i flere år deltaget på Folkemødet, hvor 
vi har sat fokus på mennesker med handicaps muligheder for uddannelse og 
beskæftigelse samt livskvalitet. Yderligere har DUOS deltaget i oplysnings-
kampagner for at øge det generelle kendskab til handicap i befolkningen og 
bidraget til et mere mangfoldigt og inkluderende samfund.

Vi reducerer vores miljømæssige ressourcespild

Vi er i DUOS bevidste om, at vi har et medansvar for miljøet.  Derfor arbejder 
vi dagligt mod at skabe en kultur på arbejdspladsen, hvor alle i organisati-
onen tager hensyn til miljøet. Vi forsøger løbende at nedbringe brugen af 
ressourcer. F.eks. arbejder vi aktivt på at mindske brugen af papir, reducere 
mængden af madaffald samt at undgå overforbrug af eksempelvis plastik 
ved marketingsaktiviteter, konferencer mv.


