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„Jsme tu jeden pro druhého a ukazujeme, že se
staráme, když je pomoc potřeba. To je étos skupiny
VKR, protože to je způsob, jakým se dle mého otce
Villuma Kanna Rasmussena má chovat modelová
společnost.“
To byla slova Larse Kann-Rasmussena při příležitosti
jeho 75. narozenin v roce 2014. Akcionáři vždy
sledovali práci zaměstnanecké nadace s velkým
zájmem a věrně tyto činnosti podporovali. To se
odráží na velmi vysokých darech v průběhu let
přijatých od nadace VILLUM FONDEN, které jsou
a byly zásadní pro to, aby si zaměstnanecká nadace
mohla udržovat a zvyšovat úroveň své činnosti.
Pro mne bylo velkou ctí a potěšením převzít na
začátku tohoto roku předsednictví zaměstnanecké
nadace. Za 25 let existence zaměstnanecké nadace
prospěly výnosy z kapitálu získaného díky obezřetným
investicím mnoha tisícům zaměstnanců. Je úžasné
vědět, že každý dar podpořeným zaměstnancům a
projektům pomohl.
V rámci této výroční publikace jsme zvolili téma „Co
dělají dnes?“ a podívali jsme se za některými z lidí a
projektů, kteří v minulosti obdrželi granty, abychom
zjistili, jak se jim daří.
Také se můžete dozvědět něco o jednání, která
předcházela vzniku této nadace, a o tom, jak se
zaměstnanecká nadace v průběhu let vyvíjela.
Členové nadačních komisí jsou i nadále důležitými
zástupci společnosti a ústředním bodem činnosti
zaměstnanecké nadace. Jsou těmi, kteří kontrolují
prstem tep, všímají si, jak se daří jejich kolegům, a
ví, co se děje v jejich životech. Také poznají, kdy by
mohli potřebovat podporu.

Stig W. Jensen, VELUX A/S, předseda správní rady zaměstnanecké
komise od března 2016.

Správní rada a sekretariát se snaží komunikovat
nejjednodušším a nejprostším způsobem, aby jejich
sdělení pochopil každý, a to v každé zemi, a aby měl
každý pocit, že se s ním bude jednat profesionálně
a spravedlivě. To je úkol, který nikdy nebereme na
lehkou váhu.
Správní rada zaměstnanecké nadace neustále čelí
námitkám a vede nepřetržité diskuze ohledně toho,
jak by se měly řešit různé problémy a jak jsou vnímány
v kulturně rozmanitých komunitách, v nichž skupina
VKR působí.
Svět kolem nás se mění a vidíme to na otázkách
a informacích, které občas obdržíme od našich
výborně reagujících místních nadačních komisí.
Dialog s nadačními komisemi a informace od těchto
komisí jsou i nadále cenné pro zajištění rozvoje
zaměstnanecké nadace.
Hodně zábavy při čtení!

Stig W. Jensen, předseda
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FINANČNÍ PODPORA PRO
ZAMĚSTNANCE A JEJICH NEJBLIŽŠÍ
RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY
Zaměstnanecká nadace dlouhodobě plní velmi důležitou funkci při
poskytování pomoci potřebným zaměstnancům a jejich rodinám.
V řadě případů to pro dotyčné osoby má obrovský význam při zvládání
každodenního života navzdory vážné nemoci nebo jiné stresující situaci.
Abychom naznačili širokou škálu účelů grantů a darů za všechny ty roky,
uvádíme v následujícím textu několik příkladů.

JUREK Z POLSKA

V roce 2012 obdržel Lukasz Borzyszkowski ze
společnosti DOVISTA Polska dar pro svého tříletého
syna Jurka, který se narodil s vadou zvanou koňská
noha. Musel podstoupit řadu léčebných zákroků, při
nichž byly jeho nohy zasádrovány, aby se postupně
narovnaly. Navíc musel podstoupit operaci. Původní
prognóza lékařů pro rodiče zněla tak, že Jurek
nebude schopen chodit bez opory. Rodina však našla
specializovanou kliniku v Poznani, kde jim svitla
naděje na lepší budoucnost jejich syna. „Bez podpory
ze strany zaměstnanecké nadace by bylo velmi obtížné
zařídit terapii a operaci, které Jurkovi tolik pomohly,“
řekl vděčný Łukasz Borzyszkowski.
CASPER A VIOLET Z DÁNSKA A NIZOZEMÍ

Zleva: Elemér Borsetzki pracuje v Maďarsku. Dopravní nehoda z roku 2004 je již naštěstí za ním.
Jurek je šťastný a už běhá po dlouhé léčbě své vady nazývané koňská noha.

Čtyřletý Casper s Downovým syndromem obdržel
grant v roce 2008, aby se pro něj mohlo na pozemku
u rodinného domu v Dánsku postavit hřiště. Casper
má nyní pískoviště, domeček, houpačku a skluzavku,
kde se může naplno vydovádět v bezpečném prostředí.
Finanční pomoc velmi pomohla Casperově matce
a otci, který je zaměstnancem společnosti Rationel
Vinduer.
V roce 2014 obdržela finanční podporu Violet van
Kommer-Oosterwijk z Nizozemí. Trpí závažnou
plicní nemocí a těžkou revmatickou poruchou,
které omezují její mobilitu. S finanční podporou
zaměstnanecké nadace byl v rodinném domě
nainstalován výtah, aby se Violet mohla dostat
do ložnice v patře, kde může odpočívat, zatímco
je její manžel Fred v práci ve společnosti VELUX
Nederland.

od zaměstnanecké nadace zvládli Elemér a jeho
manželka toto těžké období bez dalších půjček na
pokrytí závazků, jako je vzdělání jejich dětí. Dnes
jsou Elemér a jeho manželka v dobrém zdravotním
stavu a Elemér je stále zaměstnancem společnosti
VELUX Magyarország v Maďarsku.
OBĚTI ZEMĚTŘESENÍ V JAPONSKU A CHILE

Mezi nejméně obvyklé dary patří finanční pomoc
zaměstnancům, kteří se stali oběťmi zemětřesení:
Při zemětřesení v Kobe dne 17. ledna 1995 byl
rozdrcen byt Yoshihira Amakawy ze společnosti
VELUX-Japan. Podařilo se mu dostat se ven právě
včas, ale jeho domov byl zničený:
„Byl jsem zoufalý, ale zaměstnanecká nadace mi
udělila štědrou finanční pomoc, díky níž jsem mohl
znovu vykročit do života. To byla situace, která mě
opravdu naučila cenit si „vzájemného respektu“. Od té
doby jsem velmi hrdý na to, že jsem součástí skupiny
VELUX – a ten pocit nikdy nezmizí“, vzpomíná
pohnutě Yoshihiro Amakawa.
Pérezovi zažili podobnou situaci v Chile dne 27.
února 2010, kdy mohutné zemětřesení o síle 8,8
stupně Richterovy stupnice téměř vyhladilo jejich
domov 115 km severně od města Concepción.
Carlos Vergara Pérez, zaměstnanec společnosti
VELUX Chile, říká: „Leželi jsme v postelích, když se
všechno začalo třást a padat.“ Vysvětluje, že se všem
členům rodiny podařilo dostat do bezpečí, ale pak
museli zvládnout 24 dní bez vody v domě, který utrpěl
velké škody. Díky finanční podpoře zaměstnanecké
nadace se však rodina po nějakém čase mohla vrátit k
relativně normálnímu životu.

ELEMÉR Z MAĎARSKA

Elemér Borsetzki a jeho rodina měli v roce 2004
autonehodu. Elemér a jeho žena utrpěli vážná zranění
a Elemér byl týden v umělém spánku a měsíc byl
hospitalizován se zlomeninami paže, nohy a kyčle.
Trvalo to celý rok léčby a fyzické rehabilitace, než se
Elemér mohl vrátit do práce. Díky finanční podpoře

Tyto příklady slouží ke zdůraznění toho, že z úkolu
poskytovat podporu tam, kde je nejužitečnější, se
nikdy nestane rutina a že správní rada zaměstnanecké
nadace často čelí těžkým rozhodnutím a určování
priorit při rozdělování svých finančních prostředků.
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Anna z Polska se vydala
studovat do zahraničí. A
našla štěstí v soukromém i
pracovním životě.

Zleva: Povolání řidičky sanitky je pro Ludivine ideální. Sen Jane stát se kuchařkou se stal skutečností.

VZDĚLÁVACÍ GRANTY
Vzdělávací granty pro děti zaměstnanců skupiny VKR jsou pro
zaměstnaneckou nadaci velkou prioritou. V průběhu let bylo uděleno mnoho
grantů, které podporovaly řadu různorodých programů od vzdělávání
učitelů, kadeřnictví, rentgenografie, zemědělství, lékařství, automechaniky,
strojírenství, kuchařství, až po psychologii a mnoho dalšího.
GRANT PRO LUDIVINE Z FRANCIE

Nathalie Ferriere pracuje pro společnost VKR France
od roku 1983. V podnikové radě je 10 let. Sama se
stará o své dvě děti. Starší z nich, Ludivine, absolvovala
vzdělání pro sekretářky, ale bohužel se jí nepodařilo
najít práci, kde by mohla uplatnit své schopnosti.
Během svého vzdělávání byla dobrovolnou hasičkou
ve francouzském městě Feuquières-en-Vimeu a tak
přišla na myšlenku, že by se rekvalifikovala jako
řidička sanitky. Pro Nathalie a její dceru však bylo
obtížně uhradit cenu vzdělání, ale se vzdělávacím
grantem od zaměstnanecké nadace se jí podařilo si
splnit svůj sen. Dnes je Ludivine plně vyškolenou
řidičkou sanitky a má práci, kterou miluje.
Ludivine napsala zaměstnanecké nadaci:
„Mám velkou radost, že jsem se stala řidičkou sanitky,
a ráda bych poděkovala zaměstnanecké nadaci za

podporu rodin zaměstnanců a především za podporu
vzdělávání jejich dětí. Díky nadaci se mohou splnit
naše sny.“
ANNA, VÝMĚNNÁ STUDENTKA Z POLSKA

V roce 2009 Anna Kaminska, jejíž matka je
zaměstnankyní společnosti NB Polska v Hnězdně,
zažádala o grant na úhradu nákladů na výměnný
pobyt na DTU (Dánská technická univerzita). Její
studium v Dánsku jí změnilo život. Vysvětluje:
„Grant mi umožnil soustředit se na má studia na DTU,
naučit se dánsky a vytěžit z mého pobytu v Dánsku
maximum. Po absolvování svého výměnného pobytu
jsem se rozhodla pokračovat ve svém vzdělávání
právě v Dánsku. Studium na DTU jsem dokončila
v dubnu 2012 jako inženýrka polymerů a okamžitě
jsem dostala skvělou práci ve společnosti Coloplast,
kde stále pracuji. Během studií jsem se seznámila se

Simonem. Vzali jsme se v listopadu 2012 a v dubnu
2015 se nám narodila naše dcera Maja. Jsme velmi
šťastní.“
VYUČENÍ JANE NA KUCHAŘKU

V roce 2010 obdržela Jane Skov Grabow Jensen, dcera
zaměstnance společnosti Østbirk Bygningsindustri
v Dánsku, od zaměstnanecké nadace vzdělávací
grant. V rámci svého učení na kuchařku v hostinci
„Molskroen“ v dánské obci Ebeltoft se zúčastnila
několika soutěží, včetně dánského mistrovství pro
kuchaře v učení ve věku do 23 let. Se svým kolegou
vyhrála zlatou medaili a zároveň se kvalifikovala
do severského mistrovství, které tato dvojice také
vyhrála.
Účast v soutěži, kuchyňské vybavení a cesta byly
nákladnou záležitostí, takže grant byl přijat s velkou
vděčností. Po účasti na severském mistrovství byla
Jane šťastná a pyšná. Řekla:
„Účast na dánském i severském mistrovství byla
opravdu vzrušující a velmi poučná. Předkolům
jsem věnovala hodně času a peněz, takže když jsme
vyhráli zlato na severském mistrovství, bylo úžasné
se dozvědět, že mi byl udělen grant zaměstnanecké
nadace.“

GRANTY PRO DANIELA ZE SPOJENÝCH STÁTŮ A
KARIN Z DÁNSKA

V roce 2012 obdržel 20letý Daniel O’Shea, který
studoval na Stanford University v Kalifornii,
grant zaměstnanecké nadace. Řekl nám, že grant
mu umožnil dokončit bakalářská studia v oboru
strojírenství: „Bylo to nádherné překvapení dostat
vzdělávací grant od společnosti mého táty, VELUX
America.“
Karin Meinike Jørgensen, dcera Kirsten M. Bentzen,
která pracovala pro VKR Holding až do své smrti
v květnu 2002, studovala biochemii na Kodaňské
univerzitě a následně získala doktorský titul PhD
v mikrobiologii a biochemii. Jako dcera bývalé
zaměstnankyně v roce 2007 požádala o vzdělávací
grant od zaměstnanecké nadace na náklady na
povinnou neplacenou stáž ve státním výzkumném
ústavu SSI. Tento grant dostala. Karin napsala
sekretariátu nadace, aby vyjádřila vděčnost za
vzdělávací grant: „Toto gesto jsem nesmírně ocenila.
Děkuji Vám!“

<
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PODPORA MÍSTNÍ KOMUNITY
Změna zakládací listiny nadace z roku 1998 umožnila zaměstnanecké
nadaci podporovat neziskové komunitní projekty v blízkosti společností
ze skupiny VKR.

prostředkům od zaměstnanecké nadace měl širokou
podporu komunity. Jeden víkend v září 1999 se
dostavilo 200 dobrovolníků – dětí i dospělých – aby
proměnili zanedbané místo v Thyregodu na Jutském
poloostrově v Dánsku na velké hřiště plné aktivit. Po
transformaci se projekt brzy stal v místní komunitě
známý jako „nejlepší hřiště v Dánsku“.

historických motocyklů v Hnězdně v blízkosti NB
Polska. V roce 2014 otevřel polský motocyklový klub
technické muzeum, kde vystavuje vlastní motocykly
členů klubu a historické zemědělské stroje. Z muzea
se stal místní tahák, který v den otevření přitáhl více
než 400 návštěvníků.
BYTOVÉ CENTRUM V BELGII

V roce 1999 Kristian Haugaard vysvětlil program
podpory místní komunity a postup žádosti takto:

To také zlepšuje pověst společnosti v rámci místní
komunity.

„V rámci této změny nyní můžeme podporovat
neziskové projekty v geografické blízkosti společností
ve skupině VKR. Může jít o sociální, vzdělávací nebo
kulturní projekty. Žádosti nejprve zhodnotí místní
komise nadace v jednotlivých společnostech. To je
také orgán, na který by se měli zaměstnanci a další
osoby obrátit, pokud chtějí předložit svůj projekt k
financování. Konečné rozhodnutí ohledně poskytnutí
podpory náleží správní radě zaměstnanecké nadace.“

Je velmi důležité, aby byl daný projekt neziskový a
veřejně prospěšný, což znamená, že musí být zaměřen
na široký průřez lidí v komunitě a být prospěšný
mnoha lidem.

To znamená, že o tom, zda je projekt vhodný k
financování, nerozhoduje to, kde zaměstnanec
bydlí, ale spíše umístění projektu v blízkosti adresy
společnosti.
My však připisujeme velký význam zaměstnancům
zapojeným do financovaných projektů. Osobní
hrdost zaměstnance na zapojení se přenáší na ostatní.

Stejně tak se zaměstnanecká nadace rozhodla, že její
finanční prostředky by měly být rozděleny mezi co
nejvíce neziskových projektů. To znamená, že i když
jednotlivé dary nejsou tak vysoké, těží z toho více
projektů. Projekt může získat finanční prostředky
několikrát, ale mezi granty musí uplynout nejméně
5 let.
V průběhu let bylo podpořeno velké množství
rozmanitých projektů a iniciativ.
TO NEJLEPŠÍ HŘIŠTĚ V OKOLÍ

Jeden z projektů realizovaných díky finančním

Zleva: Speciálně vyrobená kola bez převodů a brzd jsou hlavním vybavením pro závodění na ploché dráze.
Obyvatelé v obci Ringkøbing si užívají kino. Členové dobrovolné záchranné služby v Tczewu cvičí první pomoc.

V následujících letech bylo v místních komunitách
financováno velké množství různorodých projektů,
zatímco financování projektů mimo hranice Dánska
se rovněž navýšilo. Celkový počet grantů udělených
komunitním projektům se v letech 2000-2004
zdvojnásobil. Z darů poskytnutých za poslední roky
slouží následující příklady k upozornění na značnou
diverzifikaci portfolia projektů, jimž byly poskytnuty
finanční prostředky:

V roce 2014 byl grant udělen také sdružení Côteà-Côte v Belgii na bytové centrum pro osoby se
zdravotním postižením. Toto sdružení založila
skupinka rodičů. Sdružení si nechalo postavit
bezbariérový dům ve Wavre, v obyčejném sousedství
v blízkosti univerzity, volnočasových aktivit, obchodů
a v blízkosti společnosti VELUX Belgium. V centru
žije osm obyvatel s různými tělesnými postiženími
a jejich pečovatelé. Grant zaměstnanecké nadace
umožnil centru zakoupit domácí spotřebiče.

INVALIDNÍ VOZÍKY A ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

V roce 2006 mezi příklady projektů, jimž byly
uděleny granty, patří pořízení invalidních vozíků
pro basketbalový klub pro osoby se zdravotním
postižením v Rakousku a uniforem pro dobrovolný
hasičský sbor v blízkosti závodu VELUX v Maďarsku,
po němž následovaly podobné granty pro hasičské
sbory ve více zemích.

SPECIÁLNÍ KINO V DÁNSKU

V roce 2009 pomohla zaměstnanecká nadace
organizaci pro osoby se zdravotním postižením v
České republice a v roce 2011 dobrovolnické pátrací a
záchranné službě v polském Tczewu, což jí umožnilo
zakoupit motorové čluny:
„Nyní jsme schopni hlídat mnohem větší plochu řeky
Wisla, která protéká Tczewem,“ vysvětluje sdružení,
které je od roku 2011 zodpovědné za dobrovolnou
záchrannou vodní službu se svými záchrannými
čluny a vzdělává místní školáky v poskytování první
pomoci a bezpečnosti na moři.

V průběhu let poskytla zaměstnanecká nadace
kinu Ringkøbing dary na filmové plátno, projektor
a naposledy na elektronický vstupenkový systém.
Kromě toho, že dary pomáhají zachovat významné
kulturní dědictví, umožnily také modernizaci kina
technologií 3D a audiem THX, díky čemuž se zlepšily
kulturní příležitosti na tomto dánském maloměstě.

JÍZDNÍ KOLA A HISTORICKÉ MOTOCYKLY V POLSKU

V roce 2013 byl udělen grant polskému cyklistickému
plochodrážnímu klubu a v roce 2014 klubu

Projektem, který od roku 2000 obdržel finanční
prostředky několikrát, je kino Ringkøbing, které
provozují dobrovolníci. Původ tohoto kina sahá do
roku 1909, což z něj dělá jedno z nejstarších kin, která
jsou stále v provozu, a to nejen v Dánsku, ale na celém
světě.

Program grantů a darů na pomoc neziskových
projektů v komunitě, v níž komunity působí, je
nesmírně úspěšný. Z pouhých několika grantů v
roce 1999 bylo v roce 2015 v rámci tohoto programu
uděleno 123 grantů a darů v celkové hodnotě cca
1,7 mil. DKK (cca 228 tisíc eur).

<
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„ Z AMĚSTNANECKÁ NADACE MŮŽE

POMOCI, KDYŽ JE NA VÁS ŽIVOT TVRDÝ
– A TAKÉ, KDYŽ JE NA VÁS HODNÝ.“

Stig W. Jensen, předseda správní rady zaměstnanecké komise

HODNOTY A ZAMĚSTNANECKÁ NADACE
V roce 1965 KR uvedl svůj závazek jednat slušně vůči všem zainteresovaným
stranám společnosti ve svém cíli modelové společnosti.
Cíl modelové společnosti v celé své jednoduchosti
vyjadřuje ambici prokazovat sociální odpovědnost
tím, že modelové podniky budou vzájemně působit
příkladným způsobem a budou vyrábět výrobky,
které jsou užitečné pro společnost. Zároveň je pro
společnosti důležité vytvářet zisk a slušně jednat se
všemi osobami spojenými se společnostmi ve skupině.

Villum Kann Rasmussen v původní centrále skupiny VKR na adrese Maskinvej 4 v dánském Søborgu. Zleva: Lars Kann-Rasmussen,
Kristian Haugaard, Villum Kann Rasmussen, Bendt Dantzer-Sørensen, Bjarne G. Thomsen a Flemming Pedersen.

25 LET ZAMĚSTNANECKÉ
NADACE SKUPINY VKR
Myšlenka zřízení nezávislé nadace pro zaměstnance se zrodila v roce 1991 v hlavách
Larse Kann-Rasmussena a bývalého ředitele VKR Holding Kristiana Haugaarda v
návaznosti na oslavy 50. výročí skupiny VKR, které bylo také 20. výročím založení
nadace VILLUM FONDEN.
Villum Kann Rasmussen – nebo KR, jak byl znám
– vždy ochotně připustil, že viděl zaměstnance jako
hlavní aktivum společnosti: „Zásluhu na vybudování
společnosti nemám já, ale talentovaní a schopní lidé,“
byla jeho typická odpověď, když se někdo zeptal na
jeho podnikatelský úspěch.

Pro KR byla klíčem k úspěchu úcta ke kolegům, což
je důvod, proč věřil, že „desatero přikázání je stejně
platné jako mnoho pravidel řízení“.

CÍL MODELOVÉ SPOLEČNOSTI:

Účelem skupiny VKR je vytvořit několik
modelových společností, které spolupracují
příkladným způsobem.
Modelovou společností máme na mysli
společnost pracující s výrobky, které jsou
užitečné pro společnost, a jednající se
svými zákazníky, dodavateli, zaměstnanci
všech kategorií a akcionáři lépe než většina
ostatních společností.
Modelová společnost vytváří zisk, který
může rovněž financovat růst a zajistit
udržení finanční nezávislosti.

V průběhu 50. let 20. století KR - pravděpodobně jako
jeden z prvních lídrů v Dánsku - zavedl každoroční
hodnocení zaměstnanců na podporu zdravých vztahů
a sladění vzájemných očekávání ohledně podmínek
odměňování a pracovního poměru. Později nazýval
hodnocení „firemním výročím“, protože měl velkou
radost, když zaměstnanci zůstali ve společnosti další
rok.

KR chtěl, aby byly hodnoty, které tvoří jeho osobní
étos, zabudovány do firemní kultury – a přežily ho.
V rámci plánu pro firemní následnictví založil KR
v roce 1971 nadaci VILLUM FONDEN a učinil z
nadace hlavního akcionáře společnosti. Zakládací
listina nadace VILLUM FONDEN uváděla, že
účelem nadace je: „poskytovat za zvláštních okolností
finanční pomoc dlouholetým zaměstnancům
jakékoliv společnosti založené zakladatelem...“.
Toto ustanovení pro poskytnutí finanční pomoci
zaměstnancům bylo sepsáno v době, kdy byla
velikost skupiny VKR poměrně skromná. Ačkoli
byly společnosti ve 13 zemích, skupina měla zhruba
pouhých 1 000 zaměstnanců. Během následujících
20 let se skupina VKR výrazně rozrostla v důsledku
expanze zejména v obchodní oblasti VELUX. V roce
1991 byly společnosti v 25 zemích a měla zhruba
3 000 zaměstnanců. Skupina VKR nyní dosahuje
slušných výnosů, přičemž zisk se mezi lety 1971 a
1991 zdvojnásobit více než třikrát.
Intenzivnější činnosti mimo hranice Dánska
zvýšily potřebu namířit dary nadace směrem k
zaměstnancům. Nadešel tedy čas založit nezávislou
nadaci, která by to umožnila. Lars Kann-Rasmussen
a Kristian Haugaard byli také přesvědčeni, že
vytvoření zaměstnanecké nadace by bylo dobře
přijato v návaznosti na akce při příležitosti výročí v
roce 1991.

<
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ZAKLÁDACÍ LISTINA

VLASTNÍ KAPITÁL A VÝNOSY

Listina je zakladatelský dokument nadace, který mimo jiné popisuje, jak
mají být finanční prostředky vynaloženy.

Zaměstnanecká nadace byla zřízena se
základním kapitálem ve výši 10 mil. DKK.

KR, který odešel z podnikání do důchodu v polovině
80. let, tuto iniciativu schvaloval. Měl o projekt
aktivní zájem, nabízel rady a návrhy na omezení a
oprávnění, která by měla řídit činnosti nové nadace.
Tímto způsobem se podepsal na podobě zakládací
listiny nadace.

Zpočátku byly všechny finanční prostředky vloženy
na bankovní účet s výnosem ve výši cca 10 % p.a.
Později byly investovány do dluhopisů s cílem
dosažení dobrých výnosů při minimálním riziku.
Správní rada se shodla na tom, že první granty a dary
budou poskytnuty, jakmile kapitál zaměstnanecké
nadace získá dostatečně velké výnosy a vytvoří tak
určité množství volného kapitálu. Toho bylo dosaženo
již v roce 1992. Protože základní kapitál, a proto i
čisté výnosy, byly zpočátku relativně skromné, bylo
důležité rozdělovat finanční prostředky s nejvyšší
pečlivostí a na základě politiky darování tak, aby měly
maximální efekt. Od té doby je tato politika zásadní
pro činnost zaměstnanecké nadace.

Átlagos dolgozói létszám és alaptőke 1992 és 2016 között

Zakládací listina stanoví hlavní účel zaměstnanecké
nadace takto: „...poskytovat dary ve prospěch
Lars Kann-Rasmussen a Villum Kann Rasmussen, 1979.
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Kristian Haugaard, první předseda zaměstnanecké
nadace, rozebral tento účel v rozhovoru v roce 1992:
„Navíc posoudí zaměstnanecká nadace žádosti o
granty na pomoc dalšího průběžného vzdělávání nebo
vyučení dětí zaměstnanců, pokud již absolvovaly
podstatnou část tohoto vzdělání nebo vyučení.
Zakládací listina také uvádí granty pro další účely
související se zaměstnanci, pokud dostupné finanční
prostředky umožňují financování takových účelů.“

Průměrný počet zaměstnanců (levá osa)
18.000

19

Dne 21. prosince 1991 založila nadace VILLUM
FONDEN novou zaměstnaneckou nadaci skupiny
VKR, jejíž kanceláře se nacházely na stejném místě
jako kanceláře mateřské společnosti skupiny VKR,
na adrese Tobaksvejen 10 v dánském Søborgu.

současných i bývalých zaměstnanců skupiny VKR
v Dánsku a v zahraničí, zejména v souvislosti se
zraněními či nemocemi“.

Počet zaměstnanců skupiny, 1992-2016/
Kapitál nadace 1992-2016, v mil. DKK

V letech 1992 až 1994 se skupina VKR rozšířila o
zhruba 1 000 zaměstnanců a byla nezbytná kapitálová
injekce, aby mohla kapacita darů zaměstnanecké
nadace uspokojit poptávku.
Na schůzi správní rady dne 25. srpna 1994 představil
Kristian Haugaard dobrou zprávu, že dne 1. června
téhož roku obdržela zaměstnanecká nadace dotaci ve
výši 10 mil. DKK od nadace VILLUM FONDEN.
Základní kapitál zaměstnanecké nadace nyní činil 20
mil. DKK. Byl investován do dánských hypotečních
dluhopisů, které v dané době přinášely vysoké roční
výnosy.
V roce 1995 schválila zaměstnanecká nadace celkem
42 žádostí v celkové hodnotě cca 1,25 mil. DKK
(cca 168 tisíc eur), což byl podstatný nárůst oproti
předchozím rokům, jak z hlediska počtu žádostí,
tak i celkové hodnoty darů. Z těchto žádostí bylo
31 z Dánska, zatímco 11 přišlo ze společností mimo
Dánsko.

V průběhu prvních 25 let existence zaměstnanecké
nadace se ze skupiny VKR stala velká mezinárodní
skupina s více než 13 500 zaměstnanci ve více než 40
zemích světa. Hospodářský vývoj v posledních letech
vyústil v relativně skromné výnosy investovaného
kapitálu v důsledku prudce klesajících úrokových
sazeb. Ve světle této situace byly zcela zásadní další
dvě dotace v letech 2009 a 2014 v celkové výši 175
mil. DKK zaměstnanecké dotaci od nadace VILLUM
FONDEN. Díky nim udržela kapacita darů
zaměstnanecké nadace krok s úrovní přicházejících
žádostí.
Tyto dotace od nadace VILLUM FONDEN
umožnily navýšit dary a zajistit je pro budoucnost.

<
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DOTACE A VÝROČÍ
Ve skupině VKR je tradice oslav
významných výročí.
V roce 2009 celá skupina VKR oslavila sté výročí
narození KR. V návaznosti na toto výročí se správní
rada nadace VILLUM FONDEN rozhodla učinit
dar ve výši 100 mil. DKK zaměstnanecké nadaci, což
představovalo značné navýšení majetku.
O pouhých pět let později obdržela zaměstnanecká
nadace další dotaci, a to ve výši 75 mil. DKK.
Příležitostí pro tento dar byla oslava 75. narozenin
Larse Kann-Rasmussena, což podle zakládací listiny
znamenalo, že odstoupil jako předseda správní rady
nadace VILLUM FONDEN.

DVA NOVÉ ÚČELY
Zaměstnanecká nadace měla na začátku jeden účel.
Od té doby byly přidány dva další účely.
Poté, co KR zemřel v srpnu 1993, se správní rady
zaměstnanecké nadace a nadace VILLUM FONDEN
rozhodly zavést zaměstnanecké ocenění za úspěchy,
které by neslo jméno zakladatele, aby tak vyjadřovalo
nesmírně pozitivní vliv, který měl na vývoj společnosti
a realizaci firemních hodnot. Nadace VILLUM
FONDEN darovala na program tohoto ocenění 10
mil. DKK a nezbytná změna listiny byla účinná od
18. ledna 1996, aby mohla být první cena Villuma
Kanna Rasmussena udělena dne 23. ledna 1996.
V roce 1998 se správní rada zaměstnanecké nadace
usnesla na změně zakládací listiny nadace, kterou
schválila podporu pro neziskové účely v geografické
blízkosti společností ve skupině VKR. To by
společnosti zviditelnilo a podpořilo jejich závazek
vůči místní komunitě. Tento závazek se zaměřoval
především na výrobní podniky, které se typicky
nacházely v odlehlých, řídce osídlených oblastech.

Představenstvo mateřské společnosti skupiny VKR
tuto myšlenku uvítalo, s nadšením iniciativu
podpořilo a zvýšilo kapacitu zaměstnanecké nadace
na její realizaci. Na schůzi představenstva v listopadu
1998 byl přijat návrh na poskytnutí dotace ve výši
20 mil. DKK nadaci, přičemž tato částka by měla
být vyčleněna na „třetí divizi věnující se grantům pro
neziskové účely v pásu VELUX“, jak se tomu říkalo.
Podpora zaměstnanecké nadace VKR Holdingu
pokračovala v letech 2011-2015, kdy nadace obdržela
roční provozní grant ve výši 1 mil. DKK (cca 135
tisíc eur) na neziskové projekty v geografické blízkosti
společností ve skupině VKR.

Dotace v letech 2009 a 2014 byly uděleny na výslovné
přání Larse Kann-Rasmussena, který chtěl jménem
hlavního akcionáře a vlastníků pochválit zaměstnance
za úspěchy během let a ocenit podstatnou a ceněnou
snahu zaměstnanecké nadace.

Logo výročí připravené k příležitosti výročí
skupiny VKR, 2016.

75. VÝROČÍ

Tradice dodržování oslav významných výročí dotací
byla dodržena i v roce 2016 při příležitosti 75. výročí
skupiny VKR dne 1. dubna. Při této příležitosti
se nadace VILLUM FONDEN rozhodla vzdát
zvláštní hold všem zaměstnancům tím, že darovala
zaměstnanecké nadaci dalších 75 mil. DKK.
V jubilejním roce Jens Kann-Rasmussen, předseda
nadace VILLUM FONDEN, zdůraznil, že ze strany
hlavního akcionáře šlo o gesto vděčnosti za to, že celým
základem činnosti nadace VILLUM FONDEN je
vynikající každodenní úsilí zaměstnanců skupiny
VKR.

překračující 250 mil. DKK, kterou zaměstnanecké
nadaci věnovat hlavní akcionář v průběhu pouhých
sedmi předchozích let. To nadaci enormně posílilo
a bylo možné zvýšit úroveň finanční pomoci pro
zaměstnance a jejich nejbližší rodinné příslušníky
v rámci kategorií „...nečekané a nešťastné situace,
vzdělávání dětí a neziskové komunitní projekty v
blízkosti společností ze skupiny VKR.“
Tyto dotace od nadace VILLUM FONDEN a VKR
Holding přinesly v roce 2016 zaměstnanecké nadaci
kapitál ve výši až 350 mil. DKK.

Bývalý předseda správní rady zaměstnanecké nadace,
István Kónya, vyjádřil hrdost a vděčnost za částku
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SPRÁVNÍ RADA A SEKRETARIÁT
Na zakládací schůzi zaměstnanecké nadace bylo rozhodnuto, že složení
správní rady by mělo mít co nejširší zastoupení.
Polovina členů byla jmenována správní radou
nadace VILLUM FONDEN a druhá polovina
představenstvem mateřské společnosti. Zakládací
listina rovněž uvádí, že nejméně polovina členů
správní rady musí mít trvalý pobyt v Dánsku.

finanční controlling grantů a věnuje se plánování a
organizaci schůzí, zápisů ze schůzí, apod. Pro tento
úkon byl zvolen bývalý divizní ředitel toho, co je nyní
VKR Holding, Villy J. Rasmussen, kterému měla
pomoci externí účetní firma.

Bylo přirozené, že Kristian Haugaard jako ředitel
mateřské společnosti byl zvolen předsedou. Dalšími
jmenovanými členy byli jednatel obchodní oblasti
vertikálních oken Svend Caspersen, jednatel
společnosti VELUX France Jacques Pagot a zručný
pracovník ze společnosti Gelsted Bygningsindustri v
Dánsku Ejner Pedersen.

Podle listiny mají členové správní rady zastávat
funkci dva roky. Kterýkoli člen a předseda může
zastávat funkce maximálně osm let. V roce 1997
listina zavedla horní věkovou hranici 65 let pro první
jmenování do správní rady, což je pravidlo, které
stále platí. Ve stejném roce byla listina doplněna o
podmínku, že nadace VILLUM FONDEN jmenuje
své členy v sudé roky a mateřská společnost jmenuje
své členy v lichých letech.

Na zakládací schůzi správní rada zaměstnanecké
nadace zdůraznila, že režijní náklady na správu
finančních prostředků musí být udržovány na
absolutním minimu, „aby došlo k vytvoření co
největšího přebytku, který bude použit ve formě
grantů a darů,“ uvádí Kristian Haugaard.
Jako praktický krok byl zřízen samostatný sekretariát
nadace, který řeší správu žádostí, zpracování a

K prvním změnám správní rady došlo v roce 1996,
když po Svendovi Caspersenovi a Jacqueovi Pagotovi
následoval Villy J. Rasmussen a jednatel společnosti
VELUX Belgium Benoît De Stoop. V následujících
letech se složení správní rady změnilo s řadou nově
příchozích členů v souladu s pravidly zakládací
listiny.

Poté, co se ke správní radě připojil Villy J. Rasmussen,
převzal řízení sekretariátu Leif Jensen, původně ředitel
nadace VILLUM FONDEN. Gitte Hemmingsen již
byla členkou sekretariátu zaměstnanecké nadace a
postupně jí byla přidělena dozorčí role, kterou plní
dodnes.
Předsedu Kristiana Haugaarda nahradil Benoît De
Stoop, po němž následoval ředitel skupiny Bjarne G.
Thomsen. V roce 2008 byl generální ředitel společnosti
VELUX Magyarország v Maďarsku, István Konya,
zvolen novým předsedou zaměstnanecké nadace.
Současně bylo také rozhodnuto, že kromě osmiletého
funkčního období může člen ve zvláštních případech
sloužit ve správní radě jako plnohodnotný a platný
člen nebo poradce. Bjarne G. Thomsen byl následně
jmenován za těchto podmínek do správní rady.
V roce 2016 odešel István Kónya ze správní rady
zaměstnanecké nadace a ředitel Stig W. Jensen ze
společnosti VELUX A/S byl zvolen jeho nástupcem.

Zleva: Předsedové správní rady zaměstnanecké nadace, Kristian Haugaard (1992-2000), Benoît De Stoop (2000-2005), Bjarne G. Thomsen
(2005-2008), István Kónya (2008-2016), Stig W. Jensen (2016-).

Socha „Tankevækker“ (což znamená
„Provokatér myšlenek“) u vchodu
do prostor společnosti VKR Holding
A/S v dánském Hørsholmu. Tuto
sochu darovali zaměstnanci Villumovi
Kannovi Rasmussenovi při příležitosti
50. výročí společnosti v roce 1991.
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POŽADAVKY NA SENIORITU
A NOVÉ SPOLEČNOSTI
Vzhledem k tomu, že finanční prostředky byly relativně omezené,
bylo od samého začátku evidentní, že zajištění spravedlivého a rovného
zacházení se žádostmi bude vyžadovat náročné stanovení priorit.
Za účelem zjednodušení přijala správní rada roku
1992 požadavek týkající se seniority. To znamenalo,
že aby zaměstnanci splnili předpoklady pro běžné
granty, museli být zaměstnáni ve skupině VKR po
dobu nejméně 10 let. Za určitých okolností bylo však
možné od tohoto požadavku upustit.

MÍSTNÍ NADAČNÍ KOMISE

Nepřetržitý růst tržeb od počátku 90. let měl
za následek podstatný nárůst pracovní síly a ve
střední a východní Evropě vznikla celá řada nových
společností.

V zájmu zachování dobrých vztahů a sladění vzájemných očekávání napříč společnostmi
ve skupině VKR jsou místní nadační komise důležitým ústředním bodem.

Výroba ve společnosti BKR ČR, s.r.o. v České republice, 2014.

Potenciální žadatelé měli mít možnost obrátit se
přímo na tyto komise, které by byly odpovědné za
vyhodnocení příchozích žádostí.
Bjarne G. Thomsen později vysvětlil:
„Zaměstnanecká nadace se snaží zajistit, aby měly
všechny společnosti nadační komisi, která bude
zprostředkovávat kontakt mezi zaměstnaneckou
nadací a zaměstnanci, kteří potřebují finanční
pomoc.“
Společnosti a lokality s relativně málo zaměstnanci
samozřejmě nemusí mít široce reprezentativní nadační
komisi. V takových případech bude zaměstnanecká
komise obvykle zastoupena jednou osobou.

Požadavek seniority v tu chvíli znamenal, že
po dlouhou dobu by byly dary nerovnoměrně
rozdělovány mezi staré společnosti na západě a ty
nové ve východní Evropě, což by samozřejmě nebylo
žádoucí.
V souladu s tím byl požadavek seniority v polovině
90. let snížen na 5 let, což platí dodnes. V situacích
kritického či život ohrožujícího onemocnění
tu však existuje možnost od tohoto požadavku
v individuálním případě upustit.

Systém místních nadačních komisí se ukázal být
velmi účinným a pomáhá zajistit pečlivé a efektivní
zpracování žádostí. V současné době existuje více než
100 nadačních komisí. To znamená, že v průběhu let
se na místní úrovni nashromáždilo mnoho odborných
znalostí v oblasti zpracování a spravování žádostí. Ty
jsou hodnoceny lokálně před přeposláním správní
radě, která pak učiní konečné rozhodnutí ohledně
toho, zda bude žádosti vyhověno či ne.
Tato organizační struktura nadace je jedinečná a
neznáme žádnou jinou zaměstnaneckou nadaci s
podobnou organizací.

<
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KOMUNIKACE
První informační brožura zaměstnanecké nadace pro
zaměstnance byla rozeslána v roce 1992 s průvodním dopisem.
Vysvětlovala postup podávání žádostí.
V průběhu příštích několika let následovaly
průběžné novinky. Kromě toho používal do roku
2000 sekretariát nadace k poskytování informací o
nadačních aktivitách dánský zaměstnanecký časopis
„Lyspunktet“.
V letech 2001-2011 vydával VKR Holding svůj
zaměstnanecký časopis s názvem „Vision“, který
zaměstnanecká nadace používala jako komunikační
platformu, a stejně tak byly novinky poskytovány
pravidelně od roku 2001 ve „view“, zaměstnaneckém
časopisu společnosti VELUX.

Návštěva správní rady ve společnosti
Arcon-Sunmark A/S v Dánsku, 2016.

Od roku 1998 byly informační brožury zaměstnanecké
nadace vydávány v několika jazycích a od roku 2001
se vydávají také výroční zprávy.
V roce 2003 začal sekretariát nadace posílat informace
elektronicky a v roce 2007 následovaly webové stránky
s informacemi o činnosti, s odkazem na formuláře
žádostí, výroční zprávy a informační brožury. V roce
2009 a naposledy v roce 2016 dostaly webové stránky
nový design s intuitivnější nabídkou a podrobnějšími
popisy darů a doprovodnými fotografiemi.
Kromě toho probíhá komunikace prostřednictvím
newsletterů a v řadě společností se informace
poskytují prostřednictvím místních informačních
obrazovek.
V posledních letech byly také zavedeny zacílenější
komunikační prostředky vůči ostatním obchodním
oblastem v rámci skupiny VKR. Ve skupině
DOVISTA A/S, která zahrnuje společnosti, jako jsou
VELFAC, Rationel a Svenska Fönster, se novinky
ze zaměstnanecké nadace zveřejňují na intranetu
v různých společnostech a několik společností má
místní zaměstnanecký časopis či newsletter.
Společnost DOVISTA Polska ve Wędkowy, která má
mnoho zaměstnanců, vydává newsletter se články a
novinkami ze zaměstnanecké nadace. Tato iniciativa
byla velmi dobře přijata a podle místní nadační komise
nabídla polským zaměstnancům daleko větší vhled
do činností nadace a kvalifikačních předpokladů pro
obdržení grantu.
Výroba ve společnosti DOVISTA
Polska Sp. z o.o. v Polenu, 2014.

<
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NOVÁ FIREMNÍ STRUKTURA
A ÚPRAVY LISTINY
V roce 2001 prošla skupina VKR firemní restrukturalizací.
Šlo v ní o to, že VKR Holding získal roli aktivního
vlastníka a investora, což mu umožnilo získat řadu
nových podniků a investovat do nich. Zaměstnanecká
nadace ve své politice v této souvislosti uvedla, že
„..podnik musí být zcela vlastněn a začleněn do
„rodiny“, než budou zaměstnanci zahrnuti pod
zaměstnaneckou nadaci“.

Nový název mateřské společnosti také zahrnoval
změnu oficiálního názvu na „Zaměstnanecká nadace
skupiny VKR“.

Návštěva správní rady ve společnosti Svenska Fönster AB ve Švédsku, 2015.

INFORMAČNÍ ČINNOSTI
Za účelem dalšího vyvážení očekávání a posílení místní podpory se v
posledních letech koná jedno ze setkání správní rady zaměstnanecké nadace
v jedné ze společností skupiny VKR.
Předseda správní rady István Kónya vysvětlil v roce
2014, že je to příležitost „...promluvit si s členy
místní nadační komise a získat vhled do obecného
postavení zaměstnanecké nadace, včetně toho,
jak jsou její současné politiky vnímány na místní
úrovni. Na základě toho diskutujeme o tom, zda jsou
opodstatněny změny politiky. A to vše samozřejmě
v souladu se zakládací listinou nadace. To vedlo k
menším změnám politiky.“
Else Nassar ze společnosti BT Components A/S v
dánském Thyregodu, členka správní rady v letech
2007-2015, vysvětluje politiku a popisuje, co jí
návštěvy přinesly jako člence správní rady:

„Jednou za rok zavítala správní rada do vybraných
společností v rámci skupiny VKR, kde měla příležitost
se setkat s nadačními komisemi a navštívit některá
místní sdružení a instituce, které obdržely dary. Je
úžasné a inspirující vidět, jak funguje poradenské
centrum pro pacienty trpící rakovinou ve Skotsku,
vidět, jak mladí lidé hrají na dudy, dobrovolný
hasičský sbor v Maďarsku, navštívit malou knihovnu
v Itálii, dívčí lidovou střední školu a školní muzeum
v západním Jutsku, místní školu v Polsku, venkovní
rekreační středisko v České republice a mnoho
dalších míst. Stejně tak zjistit, že všichni členové
nadační komise mají stejného „ducha“ – to přináší
pocit jednoty.“

<
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V roce 2007 získala
Karin Meinike Jørgensen
stipendium.

Geografické rozložení skupiny VKR.

ZVÝŠENÍ POČTU DARŮ
Z hrstky darů v roce 1992 se do roku 2000 jejich počet vyšplhal na zhruba 100.
V roce 2015 bylo uděleno 402 grantů a darů v celkové výši 7,3 mil. DKK
(cca 980 tisíc eur). Pouze za posledních pět let darovala zaměstnanecká nadace
více než 30 mil. DKK (cca 4,1 mil. eur).
V průběhu let se podíl zahraničních grantů postupně
zvyšoval, což odráží expanzi skupiny VKR za hranice
Dánska.
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CENA VILLUMA KANNA RASMUSSENA
KR zemřel v srpnu 1993 ve věku 84 let. Za účelem připomenutí
obrovského pozitivního vlivu zakladatele společnosti na úspěch skupiny
VKR a realizaci firemních hodnot se správní rady zaměstnanecké nadace
a nadace VILLUM FONDEN na podzim roku 1995 rozhodly založit
zaměstnanecké ocenění za úspěchy nesoucí jméno zakladatele.
Ocenění by se mělo udělovat jako „cena za záslužné činy
zaměstnanců, kteří na základě svých individuálních
schopností obzvláště přispěli k realizaci cíle modelové
společnosti skupiny VKR“, popsal ocenění Kristian
Haugaard.
Na schůzi správní rady nadace VILLUM FONDEN
dne 21. prosince 1995 bylo rozhodnuto o darování 10
mil. DKK. Tato částka byla určena na udělování ceny
Villuma Kanna Rasmussena (cena KR).
Bylo rozhodnuto, že cena se bude udělovat každoročně
v den narozenin KR 23. ledna nebo co nejblíže
tomuto datu.

Mezi oceněnými byli dva bývalí ředitelé, Svend
Kamman a Knud Klercke Andersen, kteří oba
obdrželi ocenění posmrtně. Mezi dalšími oceněnými
byla bývalá finanční ředitelka mateřské společnosti
Karen Magdalene Jørgensen, bývalý ředitel mateřské
společnosti Hans Niels Brandt a vedoucí vývoje
Bendt Dantzer-Sørensen. Společným znakem těchto
oceněných bylo to, že všichni měli několik let osobní
a úzké pracovní vztahy s KR.
V následujících letech byly všechny ceny uděleny
lokálně prostřednictvím nadačních komisí nebo
personálního oddělení společností, v nichž byli
ocenění zaměstnáni, a to bylo také místo, kde tato
událost proběhla a kde bylo učiněno oznámení.

PRVNÍ OCENĚNÍ

První slavnostní předání cen se konalo na adrese
Tobaksvejen 10 v dánském Søborgu v pondělí 22.
ledna 1996 a Kristian Haugaard ve svém projevu
zdůraznil, že „zaměstnanci jsou našim nejlepším
aktivem“.
Pak udělil cenu KR pěti zaměstnancům, kteří (jak to
vyjadřuje rozhodnutí o udělení): „...každý jednotlivě
vynikli mezi těmi, kteří pomáhají vytvořit základ pro
skupinu“.

V roce 1997 obdrželo cenu KR 14 zaměstnanců –
osm z Dánska a šest z jiných zemí. Kromě samotného
vyznamenání obdrželi ocenění diplom ve svém
vlastním jazyce, hodinky a zlatý šperk. Poté byla pro
každého oceněného uspořádána slavnostní večeře.
Tento model se v podstatě používá dodnes.

Detailní záběr výroby zlatého odznaku/
náhrdelníku, které patří mezi dary pro osoby,
které obdrží cenu Villuma Kanna Rasmussena.
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VĚDĚLI JSTE, ŽE...?

Obdržení ceny Villuma Kanna
Rasmussena je především čest, ale tuto
čest doprovází dárek sestávající z hodinek
a speciálně navrženého zlatého šperku s
logem: odznaku pro pány a náhrdelníku
s přívěskem pro dámy.
Odznaky a náhrdelníky s přívěskem
dodává pro cenu Villuma Kanna
Rasmussena již od svého založení v
roce 1996 malá dánská rodinná firma
zlatníků, původně zlatník Anders Mørck
a nyní jeho syn Ole Mørck.

HRDOST A UZNÁNÍ

Obdržení ocenění KR je velká čest a uznání, což je znát
z množství pozitivních ohlasů, které zaměstnanecká
nadace obdržela v průběhu let od nositelů ocenění, a
v neposlední řadě z projevů na různých slavnostních
večeřích.
Jean Pierre Brisseau ze společnosti VELUX France
řekl ve svém projevu v roce 1997:
„Pracoval jsem zde více než 21 úžasných let. Mám
velké štěstí, že patřím do skupiny, která zažila obrovský
růst, vždy splnila své cíle a inspirovala nás k tomu,
abychom každý den dělali věci o něco lépe. Jsem hrdý
na to, že mohu říci: „Pracuji pro VELUX“.... Pokusím

se splnit očekávání, která s sebou tato cena přináší, a
doufám, že mí kolegové ze společnosti VELUX také
jednou zažijí tu čest, které se mi dnes dostalo.“
Po obdržení svého ocenění v roce 1998 řekl Ejlif
Olesen z dánské společnosti VELFAC A/S:
„Byl jsem velmi překvapen – a měl jsem obrovskou
radost, když jsem byl informován, že letos obdržím
toto ocenění. Ale proč já? Protože já jsem neudělal
nic víc než to, co by se dalo rozumně očekávat, a měl
jsem to potěšení pracovat na zajímavých a náročných
úkolech.“
Všichni zaměstnanci mají v podstatě potenciál být
nominováni na cenu KR. Nejdůležitější je schopnost
daného zaměstnance mít při práci zvláštní přínos.
Schopný pracovník a manažer samozřejmě nemají
stejné předpoklady jednoduše na základě samotné
povahy svých povolání. Oba však mají potenciál
zapojit do hry svoji osobnost a profesionalitu a
ovlivnit své konkrétní kompetence nebo vývoj svých
kolegů pozitivním směrem, a tím podpořit pohodu na
pracovišti a v konečném důsledku rozvoj společnosti.
Ačkoli neexistují žádné konkrétní požadavky týkající
se seniority, existuje nepsané pravidlo, že aby byl
člověk brán v úvahu pro udělení ceny KR, musí
pro skupinu VKR pracovat několik let. Ojedinělé
výsledky nejsou tím, co rozhoduje o vhodnosti pro
udělení ceny. Je to ta dlouhotrvající a neustálá snaha
po mnoho let, která ukazuje na něco „speciálního“ na
nositeli ocenění.

Výroba šperku pro osoby, které obdrží cenu Villuma Kanna Rasmussena.
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INFORMOVANOST A PŘIJÍMÁNÍ ZMĚN
Zaměstnanecká nadace prošla od svého vzniku značným vývojem.
Prvním aktivním krokem směrem k vytvoření nadace pro zaměstnance
bylo vytvoření nadace VILLUM FONDEN v roce 1971.
Tímto krokem se KR podařilo vytvořit udržitelnou
symbiózu mezi ziskovým a příkladným obchodním
chováním, užitečností pro společnost a soucitným
postojem, který se šířil i na zaměstnance.
Lars Kann-Rasmussen a Kristian Haugaard na tom
dále pracovali a v roce 1991 se rozhodli vytvořit
nezávislou zaměstnaneckou nadaci skupiny VKR,
které se v průběhu let podařilo zvýšit své úsilí díky
vysokým dotacím z nadace VILLUM FONDEN.
Po čtvrt století pomáhá zaměstnanecká nadace
těm zaměstnancům a jejich nejbližším rodinným
příslušníkům, kteří čelí náhlým onemocněním a
nešťastným, nepředvídatelným událostem s vážnými
následky. Zaměstnanecká nadace také uděluje
vzdělávací granty pro děti zaměstnanců. Tato finanční
pomoc nepochybně pomohla každému člověku, který
se potýkal s obtížnou situací, a to nejen z pouhého
finančního hlediska, ale také tím, co to představuje z
hlediska laskavého myšlení a ocenění přicházejícího z
místa zaměstnání.
Velký počet grantů a darů poskytnutých v průběhu
let se v součtu vyšplhal na částku zhruba 90 mil.
DKK (12,1 mil. eur). Pro zaměstnaneckou nadaci
je to otázka trvalého zaměření na dobře definované
priority a udržení kroku s dobou.
Některé oblasti budou muset být samozřejmě v
nadcházejících letech upřednostněny, zatímco

jiným se dostane méně pozornosti. Správní rada
zaměstnanecké nadace již věnovala této otázce velkou
pozornost a v roce 2015 bylo rozhodnuto o změně
politiky udělování darů. To například znamená, že v
případě určitých druhů onemocnění má zaměstnanec
nárok na pomoc pouze v omezené míře.
Bývalý předseda správní rady István Kónya to
vysvětlil takto:
„Bohužel jsou některá onemocnění nyní tak
„rozšířená“, že jde spíše o běžné nepřenosné
nemoci. Zaznamenali jsme rostoucí počet žádostí
souvisejících s alergiemi, potížemi se zády a rameny,
atd. Zaměstnanecká nadace je obecně opatrná při
poskytování podpory v situacích, které by bylo
možné kategorizovat jako „rozšířené“, ale za určitých
okolností může přece jenom udělit malé granty.“
Onemocnění spadající do této kategorie zahrnují
diabetes, u nějž je bohužel vysoký výskyt, ale kde
existuje šance na kvalitní život, jakmile je nemoc
diagnostikována a léčena. Zaměstnanecká nadace
následně rozhodla, že granty na diabetes se budou
zpravidla poskytovat pouze diabetikům pod 30 let a
pro konkrétní účel, jako je např. pokrytí nákladů na
inzulínovou pumpu či kurz pro rodinu.
Na druhou stranu budou zvláštní pozornost jistě
vyžadovat jiné typy život ohrožujících onemocnění
a závazek ke vzdělávacím grantům má také velmi
vysokou prioritu.

V roce 2010 obdrželi skauti v dánském městě Gadbjerg finanční pomoc na nákup horolezeckého vybavení.
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ve skupině VKR byly vyzvány, aby zaslaly žádosti o
granty pro obzvláště zasloužilé komunitní projekty
v blízkosti těchto společností, které by splňovaly
předpoklady pro vysoký dar až do výše 20 tisíc eur.
Správní rada zaměstnanecké nadace by pak vybrala
3-5 projektů.
Odezva od společností byla vysoká. Tento proces
byl produktivní a poučný a sekretariát obdržel řadu
otázek. Z obdržených návrhů byly vybrány čtyři
projekty, přičemž každý z nich byl velmi odlišný a
prospíval velmi různorodým skupinám lidí – od
dětí v dětských domovech po řadové občany – a
představoval nové přístupy. Doufáme, že projekty
nyní uspějí, splní své cíle a poslouží jako inspirace
ostatním na cestě k podobným úspěchům.
V blízké budoucnosti podrobněji představíme vítězné
jubilejní projekty slovem i fotografiemi.

JSME TU JEDEN 34PRO DRUHÉHO
Oslavy 25. výročí
Jsme tu jeden pro druhého
v budoucnu
34
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Potřeba finanční pomoci se v průběhu let změnila.
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Rozsáhlá odezva v podobě osobních dopisů či zpráv
Překlad: Tereza Žáčková, Brno,
od místních nadačních komisí svědčí o užitečnosti
Česká republika
snažení zaměstnanecké nadace. Podpora nadace

pro neziskové projekty nacházející se v blízkosti
společností skupiny VKR taktéž pomáhá realizovat
projekty, které by jinak realizovány nebyly.
Slova Larse Kann-Rasmussena o tom, že „jsme tu
jeden pro druhého“, stále platí jako dřív. Všichni
si můžeme navzájem pogratulovat k činnosti
zaměstnanecké nadace za posledních 25 let a těšíme
se na její budoucí příspěvky.

251 nositelů ceny
Villuma Kanna Rasmussena

„ MALÝ GRANT
MŮŽE MÍT
VELKÝ DOPAD“.
István Kónya,
předseda správní rady zaměstnanecké nadace,
2008-2016
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EMPLOYEE FOUNDATION
Tato publikace na oslavu 25. výročí zaměstnanecké nadace se zaměřuje na některé lidi a projekty,
kteří obdrželi granty v minulosti, abychom zjistili, jak se jim daří.
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Také se můžete dozvědět něco o jednání, která předcházela vzniku této nadace, a o tom, jak se
zaměstnanecká nadace v průběhu let vyvíjela.
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