Partnerskab om at bekæmpe korruption:
Bliv støttemedlem af Transparency International Danmark
Jeres virksomhed kan være med til at gøre en forskel. Som medlem af TI Danmark støtter I kampen mod
korruption og for transparens og integritet. Som støttemedlem har man blandt andet følgende fordele:
Synlighed: I viser, at I som virksomhed tager stærkt afstand fra korruption og at I er en
aktiv del af indsatsen for at øge integriteten i det danske samfund og erhvervsliv. Det er
det budskab, I sender til jeres kunder og andre eksterne interessenter. Dette har også en
intern værdi, da I over for jeres medarbejdere ligeledes sender et signal om aktivt
engagement i en vigtig sag.
For at hjælpe jer med at promovere jeres partnerskab med os, kan I anvende vores
medlemslogo på jeres egen hjemmeside. (se logo nederst på denne side)
Social ansvarlighed: Et støttemedlemskab kan være en integreret del af jeres
virksomheds indsats i forbindelse med social ansvarlighed (Corporate Social Responsibility
CSR). Aktiv bekæmpelse af korruption er en del af både FN’s Global Compact initiativ og af
FN’s Udviklingsmål. Arbejdet med CSR er i stigende grad et konkurrenceparameter
Omtale: Hvis I yder en relevant, aktiv indsats for at oplyse om korruption og
antikorruption, kan vi bringe en artikel om jer i vores nyhedsbrev for partnere. I vil dermed
blive eksponeret over for andre partnervirksomheder og for danske medier
Netværk: I vil indgå i Transparency International Danmarks netværk og kunne deltage, når
vi afholder arrangementer. Dette kan give adgang til erfaringsudveksling, internationale
oplæg, workshops og konferencer.
Internationale kontakter: Transparency International er en verdensomspændende
organisation med afdelinger i ca. 100 lande rundt om på kloden. Transparency International
Danmark er behjælpelig med at skabe kontakt direkte til vore søsterorganisationer i lande,
der måtte have særlig interesse for jer.
Nyhedsbreve for partnere: Kvartalvist vil I modtage vores særlige nyhedsbrev for partnere,
der indeholder relevante internationale og danske nyheder og analyser på
korruptionsområdet

Om TI Danmark
Transparency International (TI)
Danmark er den danske afdeling af
den globale NGO Transparency
International. Vores overordnede
formål er at bekæmpe korruption
og fremme gennemsigtighed og
ansvarlighed nationalt og
internationalt ved at samarbejde
med regeringer, erhvervsliv og
civilsamfund.
www.Transparency.dk

TI Danmark blev oprettet i 1995.
Organisationen arbejder for at forebygge
korruption og fremme integritet i
Danmark ved at deltage i den offentlige
debat, gennemføre arrangementer og
indgå i en dialog med beslutningstagere
og organisationer. Organisationen
består af en bestyrelse, et sekretariat og
engagerede
medlemmer, der på hver deres vis
bidrager til TI

Ansøgning om støttemedlemsskab af
Transparency International Danmark (CVR 31995876)
Virksomheden/organisationen:
Virksomhedens/organisationens navn:

Adresse:

Branche:
Kontaktperson:
Stilling:

Navn:

Email:

Telefon:

Sæt X

Virksomheder
Børsnoterede C 20

Årskontingent
20.000 DKK

Børsnoterede andre

10.000 DKK

Ikke børsnoterede - over 50 ansatte

10.000 DKK

Ikke børsnoterede – 5-50 ansatte

5.000 DKK

Ikke børsnoterede – under 5 ansatte

2.000 DKK

Interesseorganisationer m.v.
Over 50 ansatte

10.000 DKK

5-50 ansatte

5.000 DKK

Under 5 ansatte

2.000 DKK

Ideelle organisationer, NGO’er, uanset antal ansatte

2.000 DKK

Virksomheden ansøger hermed om støttemedlemskab af foreningen Transparency
International Danmark (TI DK). Virksomheden er bekendt med og tilslutter sig vedtægter
og medlemspolitik for TI DK.
Støttemedlemsskab skal godkendes af TI DK’s bestyrelse. Bestyrelsen behandler
ansøgningen inden 1 uge efter modtagelsen af ansøgningen. Medlemskab gælder herefter
fra indbetaling af kontingent.
På virksomhedens vegne:
Stilling:

Navn:

Dato:

Underskrift:

Ansøgningen sendes til Transparency International Danmark, C/O CBS lokale 2C.008
Dalgas Have 15, 2000 Frederiksberg eller på email til sekretariatet@transparency.dk

