
Ebben az Employee Foundation fennállásának 25 évfordulója alkalmából készült kiadványban  
utánajártunk, hogy a korábban támogatásban részesült munkatársak és projektek sorsa miként alakult.

Olvashatnak emellett arról is, hogy milyen egyeztetések előzték meg az alapítvány létrejöttét,  
valamint bemutatjuk, hogy az Employee Foundation az évek során milyen fejlődésen ment át.
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„Azért vagyunk a világon, hogy a nehéz pillanatokban 
is törődjünk egymással. Ez a VKR Vállalatcsoport 
hitvallása, édesapám, Villum Kann Rasmussen 
szerint ugyanis egy mintavállalatnak ez is feladata”.

Lars Kann-Rasmussen szavai voltak ezek 2014-ben, 
a 75. születésnapján. A részvényesek mindig is nagy 
érdeklődéssel követték és kitartóan támogatták 
az Employee Foundation működését. Mindezt a 
VILLUM FONDEN által az évek során biztosított, 
nagy összegű támogatások is tükrözik, amelyek a mai 
napig kulcsfontosságúak az Employee Foundation  
tevékenységeinek fenntartásához, illetve bővítéséhez.

Nagy megtiszteltetés és öröm volt számomra, 
hogy idén én vehettem át az Employee Foundation  
kuratóriumának elnöki posztját. Az Employee 
Foundation 25 éves fennállása alatt több ezer 
munkatársunk részesülhetett a felelős befektetésekből 
származó tőkehozamból. Jó érzés tudni, hogy 
minden egyes cent adomány a munkatársak, illetve a 
támogatásra érdemesnek ítélt projektek hasznára vált.

Jubileumi kiadványunkat a „Hol tartanak most?” 
kérdés jegyében készítettük el és utánajártunk, hogy 
a korábban támogatásban részesült munkatársak és 
projektek sorsa miként alakult.

Olvashatnak emellett arról is, hogy milyen 
egyeztetések előzték meg az alapítvány létrejöttét, 
valamint bemutatjuk, hogy az Employee Foundation 
az évek során milyen fejlődésen ment át.

Az ajánlóbizottságok továbbra is az Employee 
Foundation nagyköveteiként szolgálnak. Ők azok, 
akiknek folyamatos rálátásuk van a helyi történésekre, 
akik első kézből értesülnek munkatársaik helyzetéről, 
és akik azt is észreveszik, ha valakinek segítségre van 
szüksége. 

A kuratórium és a titkárság egyaránt igyekszik a 
lehető legközérthetőbben fogalmazni, hogy üzeneteik 
minden országban érthetőek legyenek, és hogy 
mindenki professzionális és tisztességes bánásmódban 
részesüljön. Ez egy olyan feladat, amelyet sosem 
veszünk félvállról. 

Az Employee Foundation kuratóriumát rendre 
kihívás elé állítja, és folyamatosan egyeztetéseket 
tart arról, hogy az egyes problémákat miként lehet 
orvosolni, illetve, hogy azokban az eltérő kultúrájú 
közösségekben, amelyekben a VKR Vállalatcsoport 
jelen van, ezek milyen megítélést váltanak ki.

Világunk változóban van – ezt a mindig készséges 
helyi ajánlóbizottságainktól esetenként érkező 
kérdések, visszajelzések is egyértelműen tükrözik. 
E visszajelzések, valamint az ajánlóbizottságokkal 
folytatott párbeszéd továbbra is nélkülözhetetlenek 
az Employee Foundation fejlődésének biztosításához. 

Kellemes olvasást kívánunk!

Stig W. Jensen, a kuratórium elnöke

ELŐSZÓ

Stig W. Jensen, a VELUX A/S munkatársa 2016 márciusa óta az 
Employee Foundation kuratóriumának elnöke



A DOLGOZÓK ÉS KÖZVETLEN 
CSALÁDTAGJAIK PÉNZÜGYI TÁMOGATÁSA

Az Employee Foundation évek óta fontos szerepet játszik a rászoruló munkatársak 
és családjaik segítésében. Közbenjárásával nem egyszer sikerült könnyíteni a súlyos 
betegséggel vagy egyéb nehézségekkel küzdők helyzetén. Az évek során számtalan 
különféle célt tartottak támogatásra érdemesnek, az alábbiakban ezek közül idézünk 
fel néhányat. 

Balról: Borsetzki Elemér Magyarországról. A 2004-es autóbaleset szerencsére már csak emlék.
A dongalábbal született Jurek a hosszú kezelések után már boldogan szaladgálhat.
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JUREK, LENGYELORSZÁG

2012-ben Łukasz Borzyszkowski, a DOVISTA 
Polska munkatársa vehette át az alapítvány 
adományát. Kisfia, az akkor 3 és fél éves Jurek, 
dongalábbal született. Rengeteg kezelésen volt már 
ekkor túl és a fokozatos korrekció érdekében gipszben 
volt a lába, de műtétre is szükség volt. Eleinte az 
orvosok arra készítették fel a szülőket, hogy Jurek 
soha nem fog tudni segítség nélkül járni, de a család 
talált Poznanban egy szakklinikát, ahol szebb jövőt 
jósoltak gyermeküknek. „Az Employee Foundation 
támogatása nélkül nagyon nehezen tudtuk 
volna elintézni a kezelést és a műtétet, amelyek 
eredményeként Jurek állapota rengeteget javult” – 
hálálkodott Łukasz Borzyszkowski. 

CASPER , DÁNIA ÉS VIOLET, HOLLANDIA

2008-ban az akkor négyéves, Down-szindrómával 
született Casper kapott támogatást, hogy dániai házuk 
kertjében játszóteret építhessenek neki. A kisfiú azóta 
boldogan homokozhat, hintázhat és csúszdázhat, 
vagy játszhat a kuckóban – mindezt biztonságos 
körülmények között. A pénzügyi támogatás 
nagy segítséget jelentett Casper édesanyjának és 
édesapjának, aki a Rationel Vinduernél dolgozik. 

2014-ben a hollandiai Violet van Kommer-Oosterwijk 
részesült támogatásban. Súlyos tüdőbetegsége 
mellett krónikus reumában is szenved, így mozgása 
meglehetősen korlátozott. Az Employee Foundation  
támogatásának köszönhetően otthonukban sikerült 
egy liftet kialakítani, így Violet akkor is le tud 
pihenni az emeleti hálószobában, ha férje, Fred – aki 
a VELUX Nederland munkatársa – éppen dolgozik. 

ELEMÉR, MAGYARORSZÁG

2004-ben Borsetzki Elemér családjával autóbalesetet 
szenvedett. Akárcsak felesége, Elemér is súlyos 
sérüléseket szerzett. Egy hétig mesterséges kómában 
tartották; összesen egy hónapot feküdt kar-, láb- 
és csípőtöréssel kórházban. Mielőtt Elemér ismét 
munkába állhatott volna, egy egész évig tartottak a 
kezelések és a rehabilitáció. Az Employee Foundation  
pénzügyi támogatásának köszönhetően Elemér és 
felesége anélkül vészelhette át ezt a nehéz időszakot, 
hogy bármilyen célból – például gyermekeik 

iskoláztatására – hitelt kellett volna felvenniük. 
Mára szerencsére mindketten jól vannak, és Elemér 
továbbra is a VELUX Magyarország Kft-nél (LKR-H) 
dolgozik.

A JAPÁN ÉS CHILEI FÖLDRENGÉSEK ÁLDOZATAI

Mindenképpen a legrendhagyóbb adományok 
közé sorolható az a pénzügyi támogatás, amelyet 
földrengések áldozatává vált munkatársaink kaptak.

Kobe városát 1995. január 17-én tarolta le földrengés, 
amelyben Amakawa Josihiro, a VELUX-Japan 
munkatársa is elvesztette lakását. Ő maga még 
idejében elmenekült, de otthona elpusztult:
„Nagyon el voltam keseredve, de az Employee 
Foundation nagylelkű pénzügyi támogatásának 
köszönhetően új életet kezdhettem. Egyúttal magam 
is megtanultam, mit is jelent az, hogy kölcsönös 
tisztelet. Azóta végtelenül büszke vagyok arra, hogy a 
VELUX Cégcsoporthoz tartozom, és ez az érzés soha 
nem fog elmúlni” – emlékszik vissza elérzékenyülve 
Josihiro.

2010. február 27-én a chilei Pérez-család hasonló 
tragédiát élt át, amikor is a Concepción városától 115 
kilométerre északra található otthonukat a Richter-
skála szerinti 8,8-as erősségű földrengés szinte teljesen 
letarolta. 

Carlos Vergara Pérez, a VELUX Chile munkatársa, 
így idézi fel az eseményeket: „Már mindannyian 
ágyban voltunk, amikor egyszerre minden remegni 
kezdett.” Majd hozzátette, hogy ugyan családjából 
mindenkinek sikerült átvészelnie az éjszakát, azt 
követően 24 napig víz nélkül maradtak a súlyosan 
megrongálódott házban. Az Employee Foundation- 
tól kapott pénzügyi segítségnek köszönhetően 
azonban idővel rendeződött a család élete. 

Ezek a példák hűen tükrözik, hogy sosem válik 
rutinmunkává, hogy ott segítsünk, ahol a legnagyobb 
szükség van rá, illetve, hogy az Employee Foundation  
kuratóriuma az odaítélhető összegeket illetően 
gyakran nehezen tud dönteni és kénytelen szigorú 
prioritásokat meghúzni. 



Anna Lengyelországot a 
tanulmányaiért hagyta ott, 
és nemcsak munkájában, 
hanem a magánéletben is 
megtalálta a boldogságot.

ÖSZTÖNDÍJAK

A VKR Vállalatcsoportnál dolgozók gyermekeinek biztosított ösztöndíjak 
az Employee Foundation fontos prioritásai közé tartoznak. Az évek során a 
kedvezményezettek számtalan különböző programban vehettek részt, többek 
között gazda-, szakács- és pedagógusképzésen, fodrász-, radiográfus és autószerelő 
tanfolyamon, illetve folytathatták egyetemi tanulmányaikat orvosi, mérnöki, 
pszichológia stb. szakokon. 

A FRANCIAORSZÁGI LUDIVINE ÖSZTÖNDÍJA

Nathalie Ferrière 1983 óta a VKR France munkatársa. 
Tíz éve tagja a helyi üzemi tanácsnak. Egyedül neveli 
két gyermekét, akik közül az idősebb, Ludivine, 
titkárnőképzőbe járt, de e területen sajnos nem talált 
munkát. A tanfolyam mellett Feuquières-en-Vimeu 
városában önkéntes tűzoltóként tevékenykedett, és 
innen jött az ötlet, hogy mentősofőrnek tanuljon. 
Ludivine és édesanyja azonban nagyon nehezen tudta 
csak összeszedni a tandíjra valót, de az Employee 
Foundationtól kapott ösztöndíjjal sikerült elvégeznie 
a hőn áhított képzést. A lány ma már hivatásos 
mentősofőrként dolgozik és imádja a munkáját. 

Ludivine így köszönte meg az Employee Foundation  
közbenjárását: 
„Nagyon boldog vagyok, hogy mentősofőr lehetek és 
szeretném megköszönni az Employee Foundationnek, 
hogy támogatja a dolgozók családtagjait, különösen 

ami a gyermekek tanulmányi költségeinek fedezését 
illeti. Hála az Alapítványnak, álmaink valósággá 
válhatnak.”

ANNA, LENGYEL CSEREDIÁK

2009-ben Anna Kaminska, akinek édesanyja a 
gnieznói NB Polskánál dolgozik, megpályázott egy 
cserediák-programot a Dán Műszaki Egyetemen 
(DTU). Az ott eltöltött idő megváltoztatta az életét. 
De meséljen inkább Anna:
„Az ösztöndíj lehetővé tette számomra, hogy csak az 
egyetemi tanulmányaimra koncetráljak, megtanuljak 
dánul és a legtöbbet hozzam ki az egészből. Amikor a 
csereprogram véget ért, elhatároztam, hogy Dániában 
folytatom tanulmányaimat. A DTU polimer mérnöki 
karán 2012 áprilisában diplomáztam és azonnal 
egy fantasztikus állás várt rám a Coloplastnál, ahol 
azóta is dolgozom. Simonnal még az egyetem alatt 
találkoztam. 2012 novemberében házasodtunk össze, 
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Balról: Ludivine el sem tud képzelni magának a mentősofőrnél jobb állást. Jane álma, hogy konyhafőnök lehessen, valóra vált.

és 2015 áprilisában megszületett kislányunk, Maja. 
Nagyon boldog család vagyunk.”

JANE ÉS A SZAKÁCSKÉPZÉS

2010-ben Jane Skov Grabow Jensen, a dániai Østbirk 
Bygningsindustri A/S egyik munkatársának lánya 
részesült ösztöndíjban az Employee Foundation  
jóvoltából. Szakácsképzésének szakmai gyakorlatát az 
Ebeltoft városában található Molskroen panzióban 
töltötte, amelynek részeként több versenyen is részt 
vett, köztük az U23-as szakácsnövendékek országos 
viadalán. Segédjével megszerezték az aranyérmet, 
így automatikusan kvalifikálták magukat az északi 
országok bajnokságára, amit szintén megnyertek. 

A versenyen való részvétel, a főzőeszközök és az 
útiköltségek azonban komoly pénzügyi terhet 
jelentettek, így nagy hálával fogadták az ösztöndíjat. Az 
északi bajnokságot maga mögött tudva, Jane boldogan 
és büszkén nyilatkozott: 
„Mind a dániai, mind az északi verseny igazán 
izgalmas volt, és nagyon sokat tanultam. Rengeteg 
időmbe és pénzembe kerültek a versenyek, úgyhogy 
amikor megnyertük az északi döntőt, borzasztó boldog 
voltam, hogy megkaptam az Employee Foundation  
ösztöndíját.”

AZ AMERIKAI DANIEL ÉS A DÁN KARIN 

ÖSZTÖNDÍJA 

2012-ben az akkor 20 éves Daniel O’Shea a kaliforniai 
Stanford Egyetem hallgatójaként részesült az Employee 
Foundation ösztöndíjában. Elmondása szerint ennek 
köszönheti, hogy alapfokú gépészmérnöki diplomát 
szerezhetett: „Fantasztikus meglepetés volt, hogy apám 
munkahelye, a VELUX America engem támogat.”

Kirsten M. Bentzen 2002 májusában bekövetkezett 
haláláig dolgozott a VKR Holdingnál. Lánya, Karin 
Meinike Jørgensen, a Koppenhágai Egyetemen 
biokémiát tanult, majd mikrobiológiából és 
biokémiából szerzett PhD fokozatot. Egy volt 
alkalmazott lányaként 2007-ben pályázott az 
Employee Foundation ösztöndíjára, hogy részt 
vehessen egy kötelező ámde fizetés nélküli gyakornoki 
programon az állami SSI kutatóintézetben. Az 
Alapítvány titkárságának címzett levelében köszönte 
meg az ösztöndíjat: „Közbenjárásukért végtelenül 
hálás vagyok. Köszönöm szépen!”



A HELYI KÖZÖSSÉGEK TÁMOGATÁSA

Az Alapítvány alapszabályzatának 1988-as módosítása lehetővé tette, 
hogy az Employee Foundation tagvállalatait érintő, nonprofit közösségi 
projekteket is támogasson.

1999-ben Kristian Haugaard így foglalta össze a 
helyi közösségi támogatások programját, valamint az 
igénylés folyamatát:

„Újítás, hogy immár a VKR Vállalatcsoport 
tagvállalatai földrajzi közelségében tevékenykedő 
nonprofit projekteket is támogatnunk kell. Ezek 
szociális, oktatási vagy kulturális projektek egyaránt 
lehetnek. Az igényléseket elsőként az adott tagvállalat 
helyi ajánlóbizottságai nézik át. Itt jegyezném meg, 
hogy ha bárki egy projekthez igényelne támogatást, azt 
rajtuk keresztül kell megtenni. A végső döntés azonban 
az Employee Foundation kuratóriumának kezében 
van.”

Magyarán az, hogy egy projekt támogatásra érdemes-e, 
nem az alkalmazottak lakhelyétől, hanem az adott 
tagvállalat közelségében található projekt helyszínétől 
függ.

Természetesen a támogatott projektekben részt vevő 
munkatársakra is nagy figyelmet szentelünk. A 
részvétel egyrészt büszkeségérzettel tölt el, ami másokra 

is átragad, valamint a helyi közösség előtt a vállalat jó 
hírnevét is öregbíti.

A támogatás szempontjából roppant fontos, hogy 
a projekt nonprofit legyen, és a közjavat szolgálja – 
tehát a közösség széles keresztmetszetét célozza meg és 
lehetőleg minél több ember hasznára váljon.

Hasonló elgondolás mentén az Employee Foundation  
úgy határozott, hogy a rendelkezésre álló összegeket 
a lehető legtöbb nonprofit projekt között osztja szét. 
Ez azt jelenti, hogy ugyan önmagukban az egyes 
adományok nem képviselnek jelentős összeget, több 
projekt részesülhet támogatásban. Adott projekt 
többször is támogatható, de az odaítélések között 
legalább 5 évnek el kell telnie.

Az évek során számos projekt és kezdeményezés 
részesült támogatásban, a legkülönbözőbb területeken.

A MI JÁTSZÓTERÜNK A LEGJOBB 

Az Employee Foundation pénzügyi hozzájárulásával 
megvalósított projektek egyike az érintett közösség 

Balról: A cycle speedway lényege a különleges, fékek és sebességváltó nélküli bringa. A Ringkøbing-i lakosok örömüket 
lelik a moziban. A Tczew-i önkéntes mentőszervezet tagjai elsősegélynyújtást gyakorolnak.
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széles körű támogatását élvezte. 1999 szeptemberének 
egyik hétvégéjén a dániai Jylland-félszigeten található 
Thyregod egy elhagyatott telkén egy kétszáz 
fős, gyermekekből és felnőttekből álló önkéntes 
csapat jelent meg, hogy rendbe hozzák a helyet. Az 
átalakítások után a projekt a helyiek körében „Dánia 
legjobb játszótere”-ként híresült el.

Az ezt követő években a helyi közösségek szintjén 
rengeteg különféle projekt részesült támogatásban, 
mialatt az országon kívül is egyre több projektet 
találtak támogatásra érdemesnek. 2000 és 2004 
között a támogatott közösségi projektek száma 
megkétszereződött. Az elmúlt években odaítélt 
támogatások közül az alábbiak kiválóan érzékeltetik a 
projektportfólió sokszínűségét:

TOLÓSZÉKEK ÉS MENTŐSZOLGÁLATOK

A 2006-ban támogatott projektek között szerepelt egy 
osztrák kosárlabda-klub, amely mozgáskorlátozottak 
számára vásárolt tolószékeket, valamint a  
magyarországi VELUX vállalatnál (LKR-H) 
létrehozott önkéntes tűzoltó csapat egyenruha-
beszerzése, amelyet követően több országban is hasonló 
támogatásban részesültek a helyi tűzoltó egyesületek. 

2009-ben az Employee Foundation egy 
mozgássérültekkel foglalkozó csehországi szervezetnek 
nyújtott támogatást, 2011-ben pedig a lengyelországi 
Tczew-ben működő önkéntes kutató-mentő szolgálatot 
segítették meg, amely így motorcsónakokhoz jutott:
„Ma már a Tczew-en keresztülfolyó Visztula egy sokkal 
nagyobb szakaszát tudjuk ellenőrzés alatt tartani” – áll 
a szervezet közleményében, amely 2011 óta önkéntes 
vízimentő szolgálatot is üzemeltet, valamint a helyi 
iskolásoknak tart vízparti elsősegély-tanfolyamot.

BICIKLIK ÉS ANTIK MOTORKERÉKPÁROK 

LENGYELORSZÁGBAN

2013-ban egy lengyel cycle speedway kerékpáros klub, 
egy évvel később pedig az NB Polska üzeméhez közeli 
Gnieznóban működő antik motorkerékpáros klub 

részesült támogatásban. Ez utóbbi egy gépészmérnöki 
múzeumot nyitott, amely a tagok saját motorkerékpárjai 
mellett régi mezőgazdasági gépeket állít ki. A múzeum 
a környék egyik legnagyobb attrakciójává vált, és már a 
megnyitó napján több mint négyszáz látogatót vonzott.

LAKÓOTTHON BELGIUMBAN

2014-ben a fogyatékkal élők számára lakóotthont 
működtető, belgiumi Côte-à-Côte szervezet is 
támogatásban részesült. A szülők által létrehozott 
szervezet lakóotthona a VELUX Belgium 
szomszédságában lévő Wavre-ban található, amely 
egy átlagos városka, a közelben egyetemmel, 
szórakozási és vásárlási lehetőségekkel. Az otthonnak 
nyolc, különböző fogyatékossággal élő lakója van, 
akik állandó felügyeletet igényelnek. Az Employee 
Foundation által odaítélt összegből a lakóotthon 
háztartási gépeket vásárolt. 

EGY NEM MINDENNAPI MOZI DÁNIÁBAN

Az önkéntesek által működtetett Ringkøbing-i mozi 
2000 óta többször is részesült támogatásban. Az 1909 
óta működő filmszínház nem csupán Dániában, de az 
egész világon a legrégebbiek közé tartozik. 

A mozi az évek során az Employee Foundation  
finanszírozásával kaphatott új vásznat és projektort, 
legutóbb pedig elektronikus jegyértékesítő rendszert 
szereltek fel. Amellett, hogy segítettek megőrizni a 
kulturális örökség egy fontos darabkáját, az adományok 
a létesítmény modernizálását is lehetővé tették, így már 
3D-s technológia és THX-hangrendszer fogadja a dán 
kisváros mozirajongóit.

A leányvállalataink működési környezetében élő 
közösségek nonprofit projektjeinek támogatása 
felettébb sikeresnek bizonyult. Míg 1999-ben csupán 
néhány szervezetet támogattunk, addig 2015-
ben már 123 alkalommal került sor támogatás és 
adomány kiosztására összesen 1,7 millió dán korona 
(megközelítőleg 228 000 euró) értékben.



„  AZ EMPLOYEE FOUNDATION NEHÉZ 
HELYZETBEN IS SEGÍT – ÉS AKKOR IS, 
HA JÓL MENNEK A DOLGOK ”.  
 
Stig W. Jensen, az Employee Foundation kuratóriumának elnöke





Villum Kann-Rasmussen a VKR Vállalatcsoport eredeti központjában, a Søborg-i Maskinvej 4. szám alatt. Balról: Lars Kann-Rasmussen, 
Kristian Haugaard, Villum Kann Rasmussen, Bendt Dantzer-Sørensen, Bjarne G. Thomsen és Flemming Pedersen.

A VKR VÁLLALATCSOPORT EMPLOYEE 
FOUNDATION 25 ÉVE

Az ötlet, hogy létre kellene hozni egy az alkalmazottakat szolgáló, független alapítványt, 
Lars Kann-Rasmussen és a VKR Holding volt csoportigazgatója, Kristian Haugaard 
nevéhez fűződik. 1991-et írtunk ekkor és épp a VKR Vállalatcsoport fennállásának 50. 
évfordulóját – amely a VILLUM FONDEN alapításának 20. évfordulója is volt egyben 
– ünnepeltük.

Villum Kann Rasmussen – azaz legtöbbünknek 
csak KR – mindig büszkén vallotta, hogy a vállalat 
legfontosabb vagyonát alkalmazottai jelentik. Ha 
megkérdezték, hogy minek tulajdonítja sikerét az 
üzleti életben, rendre így felelt: „A vállalatot nem én, 
hanem hozzáértő és találékony emberek épitették fel”.

KR számára a siker kulcsát a munkatársak tisztelete 
jelentette, emiatt pedig meggyőződése volt, hogy 
„ezen a területen a tízparancsolat ugyanúgy érvényes, 
mint a megannyi üzletvezetési szabály.”
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ÉRTÉKEK ÉS AZ EMPLOYEE FOUNDATION 

KR 1965-ben a mintavállalati célkitűzéssel fogalmazta meg, hogy 
a vállalatnak minden érdekelt felével tisztességesen kell bánnia. 

Leegyszerűsítve, a mintavállalati célkitűzés olyan 
példamutató vállalatok társadalmi felelősségvállalása, 
amelyek között példaértékű az együttműködés, és 
amelyek a társadalom számára hasznos termékeket 
állítanak elő. Fontos ugyanakkor, hogy a vállalatok 
nyereségesek legyenek, illetve, hogy mindenki, aki a 
Vállalatcsoport tagjaival kapcsolatban áll, tisztességes 
bánásmódban részesüljön. 

Az 50-es években KR – feltehetőleg Dánia 
nagyiparosai közül elsőként – bevezette az éves 
teljesítményértékelést, hogy ezzel is javítsa az 
alkalmazottakkal való kapcsolatokat, valamint, hogy 
a fizetést és a munkát illetően a munkavállalói és 
munkáltatói oldal elvárásai közös nevezőre jussanak. 
Később ezeket az értékeléseket „céges évfordulóknak” 
említette, mert mindig örömmel töltötte el, ha valaki 
még egy évet eltöltött a vállalatnál. 

KR azt szerette volna, ha az általa követett értékek 
a vállalati kultúrában is meggyökereznek és túlélik 
majd őt.

KR 1971-ben, a vállalati utódlási terv részeként 
hozta létre és tette első számú részvénytulajdonossá 
a VILLUM FONDEN alapítványt. Alapító okirata 
szerint a VILLUM FONDEN célja, hogy „különleges 
helyzetekben pénzügyi támogatást nyújtson az 
alapító által létrehozott bármely vállalatnál hosszú 
ideje dolgozóknak...”.

E rendelkezés az alkalmazottak pénzügyi 
támogatásáról ráadásul akkor íródott, amikor a 
VKR Vállalatcsoport még viszonylag szerény keretek 
között működött. Ugyan már ekkor is 13 országban 
voltunk jelen, a teljes dolgozói létszám csak 1000 
fő körül járt. Az ezt követő két évtizedben azonban 
a VKR Vállalatcsoport jelentősen növekedhetett, 
különösen a VELUX üzleti tevékenységeinek 
bővülése eredményeként. 1991-re már 25 országban 
működtek leányvállalatok, összesen mintegy 3000 
embert foglalkoztatva. A VKR Vállalatcsoport ekkor 
már masszív bevételt termelt, a nyereség pedig 1971 és 
1991 között több mint háromszor duplázódott meg. 

A Dánián kívüli tevékenységek felfutása miatt egyre 
több alkalmazottnak kellett biztosítani alapítványi 
támogatást. Itt volt az ideje, hogy erre a célra egy 
független alapítványt hozzanak létre. Lars Kann-
Rasmussen és Kristian Haugaard egyúttal afelől is 
meg volt győződve, hogy egy Employee Foundation  
létrehozása remekül illene az 1991-es évfordulós 
ünnepségek sorozatába. 

A MINTAVÁLLALATI CÉLKITŰZÉS:

A Cégcsoport célja példamutató módon 
együttműködő mintavállalatok alapítása.
Azt a vállalatot tekintjük mintavállalatnak, 
amely a társadalom számára hasznos 
termékekkel dolgozik, vevőit, szállitóit, 
munkatársait és tulajdonosait jobban kezeli, 
mint más vállalatok legtöbbje.
Egy mintavállalat nyereséges, amivel 
növekedését finanszírozza, és pénzügyi 
függetlenségét fenntartja.



AZ ALAPÍTVÁNY SZABÁLYZATA  

Az alapszabály az alapítvány alapító okirata, amely többek között a 
források felhasználásának lehetséges módjait írja elő.

volt alkalmazottait – különösen baleset vagy betegség 
esetén – segítő adományok biztosítása Dániában és 
külföldön egyaránt”. 

Kristian Haugaard, az Employee Foundation első 
kuratóriumi elnöke egy 1992-ben készült interjúban 
mindezt így fejtette ki: „Munkatársaink emellett az 
Alapítványnál gyermekeik továbbtanulását, illetve 
szakképzését segítő támogatásokat is igényelhetnek, 
amennyiben az adott képzés vagy tananyag nagy 
részét a gyerekek már teljesítették. Az alapszabály más 
alkalmazottak támogatását is előírja, az egyéb célokra 
rendelkezésre álló összeg erejéig.”

KR, aki az üzleti életből a 80-as évek közepén 
visszavonult, jóváhagyta a kezdeményezést. Aktívan 
nyomon követte a projektet és az új alapítvány 
tevékenységeinek kidolgozásában tanácsadóként vett 
részt. E tekintetben tehát az alapszabály részben az ő 
munkájának gyümölcse.

1991. december 21-én a VILLUM FONDEN létrehozta 
a VKR Vállalatcsoport Employee Foundationát, 
amelynek irodái a VKR Vállalatcsoport központjában, 
a Søborg-i Tobaksvejen 10. szám alatt találhatók.

Az alapszabály szerint az Employee Foundation  
működésének célja „a VKR Vállalatcsoport jelenlegi és 

Lars Kann-Rasmussen és Villum Kann Rasmussen 1979-ben.
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Átlagos dolgozói létszám és alaptőke 1992 és 2016 között
Dolgozók száma (bal tengely) Az Alapítvány alaptőkéje (jobb tengely)

A VKR Vállalatcsoport alkalmazotti létszáma 1992 és 2016 között / 
Alaptőke 1992 és 2016 között, millió dán korona

ALAPTŐKE ÉS NYERESÉG 

Az Employee Foundation 10 millió dán 
korona alaptőkével indult. 

Kezdetben a teljes összeg bankszámlán volt, amely évi 
10 százalék körüli hozamot biztosított. Ezt azonban 
a kockázatok minimalizálása érdekében később 
kötvényekbe fektették. A kuratórium úgy döntött, hogy 
az első adományok és támogatások akkor kerülhetnek 
odaítélésre, amint az Employee Foundation befektetései 
elegendő nyereséget termelnek ahhoz, hogy egy 
bizonyos összegű szabad tőke is rendelkezésre álljon. 
Ezt a kitételt pedig már 1992-re sikerült teljesíteni. 
Mivel kezdetben a befektetett tőke és az ebből származó 
nettó eredmény szerénynek volt mondható, lényeges 
volt, hogy az összegek maximális körültekintéssel, 
a legnagyobb pozitív hatás követelményét teljesítve 
kerüljenek odaítélésre. E követelmény az Employee 
Foundation tevékenysége szempontjából a mai napig 
kulcsfontosságú.

1992 és 1994 között a VKR Vállalatcsoport dolgozói 
létszáma mintegy 1000 fővel bővült, és a megnövekedett 
igények miatt tőkeinjekcióra volt szükség ahhoz, hogy 
az Employee Foundation folytathassa adományozói 
tevékenységét. 

Az 1994. augusztus 25-ei kuratóriumi ülésen Kristian 
Haugaard jó hírről számolhatott be: néhány héttel 
korábban, június 1-én a VILLUM FONDEN további 10 
millió dán koronát folyósított az Employee Foundation  
számára. Az alaptőke így 20 millió dán koronára nőtt, 
amelyet az akkoriban magas éves hozamot biztosító 
dániai jelzálogkötvényekbe fektettek. 

1995-ben az Employee Foundation összesen 42 
támogatási igénylést hagyott jóvá összesen mintegy 
1,25 millió dán korona (kb. 168 000 euró) értékben, 
amely az előző évekhez képest, mind az igénylések 
számát, mind az odaítélt összegeket illetően jelentős 
növekedést jelentett. Az igénylések közül 31 Dániából,  

 

a fennmaradó 11 pedig külföldi leányvállalatoktól 
érkezett. 

Az Employee Foundation fennállásának első 
negyedszázada alatt a VKR Vállalatcsoport egy 40-nél 
is több országban jelen levő, több mint 13500 embert 
foglalkoztató nemzetközi csoporttá terebélyesedett. Az 
utóbbi évek gazdasági folyamatai a kamatok visszaesése 
következtében viszonylag szerény tőkehozamokat 
eredményeztek. Mindezek fényében a VILLUM 
FONDEN által 2009-ben és 2014-ben folyósított, 
összesen 175 millió dán koronás finanszírozás szinte 
megváltás volt az Employee Foundation számára, 
amely így továbbra is képes maradt pozitív elbírálásban 
részesíteni a beérkező igényléseket.
 
Sőt, a VILLUM FONDEN hozzájárulása lehetővé 
tette a támogatási összegek növelését, és hosszú távra 
biztosította azok rendelkezésre állását.



KÉT ÚJ CÉL

Az Employee Foundation eredetileg egyetlen céllal indult, 
de azóta két további cél is bekerült a programjába.

Villum Kann Rasmussen 1993 augusztusában 
bekövetkezett halálát követően az Employee 
Foundation és a VILLUM FONDEN kuratóriuma 
úgy határozott, hogy az alapító nevét viselő díjat hoz 
létre a kiemelkedő teljesítményt nyújtó alkalmazottak 
elismerésére. A névadás azt hivatott jelezni, mennyire 
meghatározó szerepet játszott Kann Rasmussen 
a vállalat fejlődésében és a vállalati értékek valóra 
váltásában. A VILLUM FONDEN 10 millió dán 
koronát adományozott a díjprogram céljára, az alapító 
okirat szükséges módosítása pedig 1996. január 18-án 
lépett hatályba, így 1996. január 23-án át is adhatták 
az első Villum Kann Rasmussen Díjat.
 
Az Employee Foundation kuratóriuma 1998-ban 
határozatot hozott az Alapítvány alapító okiratának 
módosításáról, hogy lehetővé tegye nonprofit célok 
támogatását a VKR Vállalatcsoport tagvállalatainak 
földrajzi környezetében. A tagvállalatok ezzel 
növelhetik presztízsüket, és erősíthetik a helyi 
közösségek iránti elkötelezettségüket. Ez utóbbi 

lehetőség főként a jellemzően ritkán lakott, távoli 
helyeken működő gyártócégek számára fontos.

A VKR Vállalatcsoport anyacégének igazgatósága 
üdvözölte ezt az elképzelést, így készséggel támogatta a 
kezdeményezést, és a megvalósítása érdekében növelte 
az Employee Foundation forrásait. 1998. novemberi 
ülésén az igazgatóság elfogadta az indítványt, amellyel 
20  millió dán koronával támogatta az Employee 
Foundationt azzal a kifejezett céllal, hogy „a nonprofit 
célokra nyújtott támogatásoknak szentelt harmadik 
részleget hozzon létre a VELUX Cégcsoport keretein 
belül”.

A VKR Holding 2011 és 2015 között is folyamatosan 
támogatta az Employee Foundationt. Az Alapítvány 
ebben az időszakban évi 1  millió dán korona 
(mintegy 135 000 euró) működési támogatást kapott 
a VKR Vállalatcsoport tagvállalatainak földrajzi 
környezetében végrehajtott nonprofit projektekhez.
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TÁMOGATÁSOK ÉS ÉVFORDULÓK

A VKR Vállalatcsoportnál hagyomány a 
jelentős évfordulók megtartása.

2009-ben a teljes VKR Vállalatcsoport Villum 
Kann Rasmussen születésének századik évfordulóját 
ünnepelte. E jeles alkalom okán a VILLUM 
FONDEN kuratóriuma 100  millió dán koronát 
adományozott az Employee Foundationnek, ezzel 
jelentősen növelve annak vagyonát.

Mindössze öt évvel később az Employee Foundation  
további 75 millió eurós támogatást kapott. Ennek az 
adománynak Lars Kann-Rasmussen 75. születésnapja 
adta az apropóját, ami a bizalmi vagyonkezelési 
szerződés értelmében egyúttal azt is jelentette, hogy 
Kann-Rasmussen lemondott VILLUM FONDEN 
kuratóriumának elnöki posztjáról.

Az Alapítvány a 2009-es és 2014-es támogatásokat 
Lars Kann-Rasmussen kifejezett kérésére kapta, aki 
a főrészvényes és a tulajdonosok nevében így kívánt 
köszönetet mondani az alkalmazottak által az évek 
során nyújtott teljesítményért, és egyben elismerni 
az Employee Foundation jelentős és nagyra értékelt 
erőfeszítéseit.

A 75. ÉVFORDULÓ

A jelentős évfordulók támogatással való 
megünneplésének hagyománya 2016-ban, a VKR 
Vállalatcsoport fennállásának április 1-jén tartott 
75. évfordulóján is töretlenül folytatódott. Ez 
alkalomból a VILLUM FONDEN az alkalmazottak 
iránti különös nagyrabecsülését kívánta kifejezni 
azzal, hogy 75 millió dán koronát adományozott az 
Employee Foundationnek. 

Az évforduló évében Jens Kann-Rasmussen, a VILLUM 
FONDEN kuratóriumi elnöke hangsúlyozta, hogy 
a főrészvényes ezzel a gesztussal kívánta elismerni a 
VKR Vállalatcsoport alkalmazottainak kimagasló 
napi erőfeszítéseit, amelyekre a VILLUM FONDEN 
tevékenységei épülnek. 

Az Employee Foundation kuratóriumának volt 
elnöke, Kónya István büszkeségének és hálájának 
adott hangot azért az összesen 250 millió dán korona 
adományért, amelyet az Alapítvány csak az elmúlt 
hét évben kapott a főrészvényestől. Az adományok 
hatalmas lendületet adtak az Employee Foundation  
tevékenységeinek, lehetővé tették az alkalmazottak 
és közvetlen családtagjaik számára a „…váratlan, 
nehéz helyzetek, a gyermekek iskoláztatása, 
valamint a VKR Vállalatcsoport tagvállalatainak 
környezetében megvalósítandó nonprofit közösségi 
projektek” kategóriában nyújtott pénzügyi támogatás 
mértékének növelését. 

A VILLUM FONDEN és a VKR Holding 
támogatásainak köszönhetően az Employee Foundation  
tőkealap 2016-ban elérte a 350 millió dán koronát.

A VKR Vállalatcsoport fennállásának 2016. 
évi évfordulójára készült logó.



KURATÓRIUM ÉS TITKÁRSÁG 

Az Employee Foundation alapítói az alapítók gyűlésén úgy határozott, hogy a 
kuratórium összetételének a lehető legszélesebb körben reprezentatívnak kell lennie.

A kuratóriumi tagok egyik felét a VILLUM FONDEN 
kuratóriuma, másik felét az anyacég igazgatósága 
nevezte ki. Az alapító okirat emellett úgy rendelkezik, 
hogy a kuratóriumi tagok legalább felének állandó 
lakhellyel kell rendelkezniük Dániában.

Természetes volt, hogy az anyacég igazgatójaként 
Kristian Haugaard lett a kuratóriumi elnök. A 
kinevezett tagok között helyet kapott a homlokzati 
ablakok üzletágának igazgatója, Svend Caspersen, a 
VELUX France ügyvezető igazgatója, Jacques Pagot, 
valamint a dániai Gelsted Bygningsindustri gyárban 
dolgozó szakmunkás, Ejner Pedersen.

Az alapítók gyűlésén az Employee Foundation  
kuratóriuma hangsúlyozta, hogy a források kezelésével 
járó általános költségeket a legszükségesebb 
minimumra kell szorítani „a lehető legnagyobb 
többlet termelése érdekében, hogy minél többet 
lehessen támogatásokra és adományokra fordítani”, 
ahogy Kristian Haugaard fogalmazott. 

Mindazonáltal gyakorlati intézkedésként külön 
alapítványi titkárságot hoztak létre, amely az 
igénylésekkel kapcsolatos ügyintézést, valamint a 
támogatások feldolgozását és pénzügyi ellenőrzését 
végzi, továbbá az ülések ütemezéséről és megtartásáról, 
a jegyzőkönyvezésről stb. gondoskodik. E 
feladat ellátására a VKR Holding elődjének volt 
divízióigazgatóját, Villy J. Rasmussent választották 
meg, akinek munkáját külső könyvelőcég segítette. 

Az alapító okirat értelmében a kuratóriumi tagok 
megbízása két évre szólt. A tagok és az elnök 
legfeljebb nyolc évig tölthette be posztját. 1997-ben az 
alapító okirat módosításával 65 évben maximálták a 
kuratóriumi tagságra való kinevezés felső korhatárát, 
ez a szabály pedig mind a mai napig hatályban van. 
Ugyanabban az évben az a rendelkezés is bekerült az 
alapító okiratba, hogy a VILLUM FONDEN páros 
években, az anyacég pedig páratlan évben nevezi ki az 
általa megbízott kuratóriumi tagokat. 

Balról: az Employee Foundation kuratóriumának elnökei: Kristian Haugaard (1992–2000), Benoît De Stoop (2000–2005),  
Bjarne G. Thomsen (2005–2008), István Kónya (2008–2016), Stig W. Jensen (2016–  ).
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A kuratórium összetétele először 1996-ban változott, 
amikor Svend Caspersen, illetve Jacques Pagot 
helyére Villy J. Rasmussen, illetve a VELUX 
Belgium ügyvezető igazgatója, Benoît De Stoop 
került. A következő években a kuratórium összetétele 
folyamatosan változott, ahogy az alapító okiratban 
foglalt szabályok szerint új tagok váltották a régieket. 

Miután Villy J. Rasmussen a kuratórium tagja lett, 
a titkárság irányítását a VILLUM FONDEN akkori 
igazgatója, Leif Jensen vette át. Gitte Hemmingsen 
már az Employee Foundation titkárságának tagja 
volt, és fokozatosan alakult ki felügyeleti szerepköre, 
amelyet a mai napig betölt. 

Kristian Haugaardot Benoît De Stoop váltotta az 
elnöki székben, akit a Vállalatcsoport igazgatója, 
Bjarne G. Thomsen követett ezen a poszton. 2008-
ban a VELUX Magyarország (LKR-H) ügyvezető 
igazgatóját, Kónya Istvánt választották az Employee 
Foundation új elnökévé. Egyúttal határozat született 
arról is, hogy a tagok különleges esetekben nyolc év 
letelte után is a kuratórium teljes jogú és érvényes 
tagjai vagy tanácsadói maradhatnak. Bjarne G. 
Thomsent már a feltételeknek megfelelően nevezték 
ki kuratóriumi taggá.

2016-ban Kónya István elhagyta az Employee 
Foundation kuratóriumát, utóda pedig a VELUX 
A/S rangidős igazgatója, Stig W. Jensen lett.

A „Tankevækker” („Gondolatébresztő”) 
című szobor a VKR Holding A/S 

telephelyének bejáratánál, Hørsholm, 
Dánia. A szobrot alkalmazottak 

ajándékozták Villum Kann Rasmussennek 
a vállalat fennállásának 50. évfordulóján, 

1991-ben. 



HELYI AJÁNLÓBIZOTTSÁGOK 

A helyi ajánlóbizottságok lényeges központi szerepet töltenek be a  
VKR Vállalatcsoportot alkotó tagvállalatok közötti jó kapcsolat ápolásában  
és kölcsönös elvárásaik összeegyeztetésében.

A leendő igénylők lehetőséget kaptak arra, hogy 
közvetlenül forduljanak ezekhez a bizottságokhoz, 
amelyek a beérkező igénylések elbírálását végzik.

Bjarne G. Thomsen később a következőket mondta e 
bizottságokról:

„Az Employee Foundation célul tűzte ki, hogy minden 
tagvállalat rendelkezzen ajánlóbizottsággal, amely 
az Employee Foundation és a pénzügyi támogatásra 
szoruló alkalmazottak között közvetít.” 

A viszonylag kevés alkalmazottat foglalkoztató 
tagvállalatoknak és telephelyeknek nyilvánvalóan nem 
kötelező széles körben reprezentatív ajánlóbizottságot 
felállítania. Ez esetben rendszerint egy személy 
képviseli az Employee Foundationt. 

A helyi ajánlóbizottságok rendszere nagyon 
hatékonynak bizonyult, és hozzájárult az igénylések 
körültekintő és eredményes feldolgozásához. Jelenleg 
több mint száz ajánlóbizottság működik. Ennek 
köszönhetően az évek során jelentős tapasztalat 
halmozódott fel helyi szinten az igénylések 
feldolgozásával és ügyintézésével kapcsolatosan. Az 
igényléseket helyileg megszűrik, mielőtt továbbítják 
őket a kuratóriumnak, amely meghozza a végső 
határozatot arról, hogy helyt ad-e az igénylésnek.

Ez az alapul szolgáló szervezeti felépítés egyedi, és 
nincs tudomásunk más olyan Employee Foundation-
ról, amely hasonlóképpen szerveződne. 
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SZOLGÁLATI IDŐRE ÉS ÚJ TAGVÁLLALATOKRA 
VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK

Mivel az Employee Foundationnek forrásai viszonylag korlátozottak voltak, 
ezért már kezdettől fogva világos volt, hogy az igénylések tisztességes és 
megkülönböztetésmentes kezeléséhez szigorú fontossági sorrendet kell felállítani.

A kuratórium könnyebbségképpen 1992-re a 
szolgálati időre vonatkozó követelményt fogadott 
el. Ennek értelmében az alkalmazottaknak legalább 
10 év munkaviszonnyal kellett rendelkezniük a 
VKR Vállalatcsoportnál, hogy jogosult legyen 
rendes támogatásra. Bizonyos esetekben azonban e 
követelmény alkalmazása mellőzhető volt. 

Az értékesítés 1990-es évek elejétől indult kitartó 
növekedése hatására jelentősen bővült a munkaerő 
létszáma, és több új tagvállalat jött létre Közép- és 
Kelet-Európában. 

A szolgálati időre vonatkozó követelmény immár azt 
eredményezte, hogy az adományok egyenlőtlenül 
oszlottak meg a régóta működő nyugati és az 
újonnan beindított keleti tagvállalatok között, amit 
nyilvánvalóan el kellett kerülni. 

Következésképpen az 1990-es évek közepén a szolgálati 
időre vonatkozó követelmény 5 évre csökkent, 
ami mind a mai napig érvényben van. Súlyos vagy 
életveszélyes betegség esetén azonban lehetőség van 
egyéni elbírálásra az említett követelmény mellőzésével.

Gyártás a BKR ČR, s.r.o. csehországi üzemében, 2014.



KOMMUNIKÁCIÓ

Az Employee Foundation első tájékoztató füzetét 1992-ben kapták 
meg az alkalmazottak. A tájékoztatóhoz tartozó kísérőlevél ismertette 
az igénylési eljárást.

Az azt követő években az Alapítvány folyamatosan 
közölt naprakész információkat. Emellett az 
alapítványi titkárság 2000-ig a Lyspunktet című dán 
alkalmazotti magazinban nyújtott tájékoztatást az 
Alapítvány tevékenységeiről. 

2001 és 2011 között a VKR Holding Vision címmel 
adott ki saját alkalmazotti magazint, amelyet az 
Employee Foundation kommunikációs felületként 
használt, emellett a 2001 óta a view című VELUX 
alkalmazotti magazinban is megjelennek hírek. 

Az Employee Foundation 1998 óta több nyelven 
kiadja tájékoztató füzeteit, 2001 óta pedig éves 
beszámolókat is közzétesz. 

Az alapítványi titkárság 2003-ban elkezdett 
elektronikusan információkat küldeni, 2007-
től pedig weboldalon keresztül tájékoztat az 
Alapítvány tevékenységeiről, és igénylési űrlapokra, 
éves beszámolókra és a tájékoztató füzetre mutató 
hivatkozásokat is megad. A weboldal elrendezése 
2009-ben, legutóbb pedig 2016-ban is megújult, 
maguktól értetődőbben használható menükkel, az 
adományok részletesebb leírásával és az azokat kísérő 
fényképekkel.

Az Alapítvány emellett hírleveleken keresztül is 
kommunikál, és több társaságnál is helyi információs 
képernyők szolgálnak tájékoztatással.

Az elmúlt években célirányosabb kommunikációs 
eszköz is bevezetésre került a VKR Vállalatcsoporton 
belüli többi üzletággal való kapcsolattartás céljából. 
A többek között a VELFAC, a Rationel és a Svenska 
Fönster cégeket magában foglaló DOVISTA A/S 
vállalatnál az Employee Foundationtől kapott 
friss híreket az intraneten keresztül teszik közzé a 
különböző cégeknél, és több cégnél készül helyi 
alkalmazotti magazin vagy hírlevél. 

A Wędkowyban működő, számos alkalmazottat 
foglalkoztató DOVISTA Polska az Employee 
Foundationtől kapott cikkeket és híreket tartalmazó 
hírleveleket ad ki. Ez a kezdeményezés kiváló 
fogadtatásra talált, és a helyi ajánlóbizottság 
szerint mélyebb bepillantást enged az Alapítvány 
tevékenységébe és a támogatásaira való jogosultság 
feltételeibe a lengyel alkalmazottaknak. 

Kuratóriumi látogatás az Arcon-Sunmark A/S  
vállalatnál Dániában, 2016.
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Gyártás a DOVISTA Polska Sp. z o.o. 
lengyelországi üzemében, 2014.



Kuratóriumi látogatás a Svenska Fönster AB-nál, Svédországban. 2015

KAPCSOLATÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGEK

Az utóbbi években az elvárások kiegyensúlyozottabbá tétele és a helyi támogatás 
növelése érdekében az Employee Foundation kuratóriuma az egyik év közbeni 
kuratóriumi ülést a VKR Vállalatcsoport valamely tagvállalatánál tartja. 

2014-ben Kónya István akkori kuratóriumi elnök 
kifejtette, hogy így lehetőség van „…elbeszélgetni 
a helyi ajánlóbizottságok tagjaival, és többet 
megtudni az Employee Foundation általános 
megítéléséről, például az aktuális alapítványi 
politikákkal kapcsolatos helyi vélekedésekről. Az 
így szerzett információk alapján megvitatjuk, hogy 
indokolt-e módosítani a politikát, természetesen az 
Employee Foundation alapító okiratában foglalt 
rendelkezések betartása mellett. Ennek nyomán 
kisebb kiigazításokat hajtottunk végre a politikában.”
 
A dániai Thyregodban működő BT Components 
A/S munkatársa, Else Nassar 2007-től 2015-ig volt a 
kuratórium tagja, és a következőkben az alapítványi 
politikával kapcsolatos gondolatait, valamint a 
kuratóriumi tagként tett látogatások során szerzett 
tapasztalatait osztja meg:

A kuratórium évente egyszer felkeresi a VKR 
Vállalatcsoport egyik kiválasztott tagvállalatát, hogy 
találkozzon az ajánlóbizottságokkal, és ellátogasson 
az adományban részesült helyi egyesületekhez és 
intézményekhez. Lenyűgöző és lelkesítő volt látni 
egy ráktanácsadó központ működését és a fiatalok 
skótduda-előadását Skóciában vagy az önkéntes 
tűzoltókat Magyarországon, és felkeresni egy kis 
könyvtárat Olaszországban, egy női népfőiskolát és 
iskolamúzeumot Nyugat-Jyllandon, egy helyi iskolát 
Lengyelországban, egy szabadtéri szabadidőközpontot 
Csehországban és még sok más helyet. Mindenütt 
azt tapasztaltuk, hogy az ajánlóbizottságok tagjai 
ugyanabban a szellemiségben dolgoznak, ami az 
összetartozás érzését kelti az emberben.”



<  24   25

ÚJ VÁLLALATI FELÉPÍTÉS ÉS AZ ALAPÍTÓ 
OKIRAT MÓDOSÍTÁSA

A VKR Vállalatcsoport 2001-ben vállalati szerkezet-átalakításon esett át. 

Ennek keretében a VKR Holding aktív tulajdonossá 
és befektetővé lépett elő, ezáltal több új vállalkozást 
is felvásárolhat, illetve azokba befektethet. Az 
Employee Foundation politikája ezzel összefüggésben 
a következő rendelkezést tartalmazza: „…a 
vállalkozásnak teljes mértékben a vállalatcsoport 
tulajdonában kell lennie, és abba be kell épülnie, 

mielőtt az alkalmazottait magába foglalhatná az 
Employee Foundation”.

Az anyacég új neve miatt az alapítvány neve is 
megváltozott: a „VKR Vállalatcsoport Employee 
Foundationa” lett.



2007-ben Karin Meinike 
Jørgensen ösztöndíjat 
kapott.
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Az adományok száma 1992–2015 között.
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Támogatás a dolgozóknak Támogatás nonprofit célokra

Az évek során a külföldön nyújtott támogatások 
aránya fokozatosan növekedett, ami azt tükrözi, 

hogy a VKR Vállalatcsoport Dánia határain kívül is 
terjeszkedik.

NAGYOBB ADOMÁNYOK 

Míg 1992-ben még csak néhány adományt tudott kiosztani az Alapítvány,  
addig 2000-re számuk megközelítette a százat. 2015-ben már 402 támogatás és 
adomány talált gazdára összesen 7,3 millió dán korona (megközelítőleg 980 000 euró) 
értékben. Az Employee Foundation mindössze az elmúlt öt évben több mint  
30 millió dán koronát (mintegy 4,1 millió eurót) adományozott. 

VKR Vállalatcsoport a világban.



A VILLUM KANN RASMUSSEN DÍJ

Villum Kann Rasmussen 1993 augusztusában, 84 éves korában hunyt el.  
A VKR Vállalatcsoport sikerében és a vállalati értékek valóra váltásában játszott 
elévülhetetlen szerepére emlékezve az Employee Foundation és a VILLUM 
FONDEN kuratóriuma 1995 őszén úgy határozott, hogy az alapító nevét viselő 
díjat hoz létre a kiemelkedő teljesítményt nyújtó alkalmazottak elismerésére.

Ahogy Kristian Haugaard fogalmazott, a díjjal 
„azoknak a dolgozóknak az elismerésre méltó 
teljesítményét jutalmazzák, akik egyéni képességeikkel 
különleges módon járultak hozzá a VKR Vállalatcsoport 
mintavállalati célkitűzésének megvalósításához”. 

A VILLUM FONDEN kuratóriumának 1995. 
december 21-i ülésén határoztak arról, hogy 10 millió 
dán koronát adományoz a Villum Kann Rasmussen 
Díj (KR-díj) odaítélésének céljára.

Megállapodtak abban is, hogy a díjat minden évben 
Villum Kann Rasmussen születésnapján, január 23-án 
vagy ahhoz a lehető legközelebb eső napon kell átadni. 

AZ ELSŐ DÍJAZOTTAK

Az első díjátadó ünnepségre 1996. január 22-én, 
hétfőn került sor a dániai Søborgben, a Tobaksvejen 
10. szám alatt. Kristian Haugaard ünnepi beszédében 
hangsúlyozta, hogy „…az alkalmazottak jelentik a 
legnagyobb értéket a vállalat számára”.
Ezután öt olyan alkalmazottnak adta át a díjat, 
akik „egyéni teljesítményükkel kimagaslanak a 
Vállalatcsoport alapját megteremtésében segédkezők 
közül”. 

A díjazottak között volt két korábbi igazgató, 
Svend Kamman és Knud Klercke Andersen is, akik 
mindketten posztumusz kapták meg a díjat. Szintén 
díjban részesült az anyacég volt pénzügyi igazgatója, 
Karen Magdalene Jørgensen, az anyacég volt igazgatója, 
Hans Niels Brandt, valamint Bendt Dantzer-Sørensen 
fejlesztési vezető is. Mindegyik díjazottról elmondható, 
hogy több éven át személyes és szoros munkakapcsolat 
fűzte őket Villum Kann Rasmussenhez. 

Az ezt követő években minden díjat helyben az 
ajánlóbizottságokon vagy személyzeti irodákon 
keresztül adtak át a díjazottat foglalkoztató 
tagvállalatnál. Itt ünnepelték meg az alkalmat, és a 
bejelentést is itt tették meg.

1997-ben 14 alkalmazott kapott KR-díjat: nyolcan 
Dániában, hatan pedig más országokban. A díjazottak 
a megtiszteltetésen túl a saját nyelvükön kiállított 
oklevelet, karórát és aranyékszert is kaptak. A díjátadót 
követően mindegyik díjazott tiszteletére ünnepi 
vacsorát tartottak. A rendezvény programja azóta is 
alapvetően változatlan. 

Közeli kép a Villum Kann Rasmussen Díj díjazottainak egyik ajándékának, 
az arany dísztűnek a készítéséről.
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BÜSZKESÉG ÉS ELISMERÉS

A KR-díjat megkapni nagy megtiszteltetés és elismerés is 
egyben, ami abban is megnyilvánul, hogy az Employee 
Foundation az évek során rengeteg dicsérő szót kapott 
díjazottaktól, nem utolsó sorban a különböző ünnepi 
vacsorákon tartott beszédekben.

A VELUX Franciaország munkatársa, Jean Pierre 
Brisseau a következőképpen fogalmazott 1997-ben:
„Több mint 21 éve dolgozom ennél a vállalatnál. 
Szerencsésnek mondhatom magam, mert olyan 
vállalatcsoporthoz tartozom, amely óriási növekedésen 
ment át, mindig elérte célkitűzéseit, és arra ösztönzött 
minket, hogy minden nap egy kicsit jobban végezzük a 
munkánkat. Büszke vagyok arra, hogy elmondhatom: 
a VELUX Cégcsoportnál dolgozom. Igyekszem 

felnőni az e díj által támasztott elvárásokhoz, és 
bízom abban, hogy a VELUX Cégcsoportnál dolgozó 
többi kollégám is megtapasztalhatja egyszer, milyen 
megtiszteltetésben volt ma részem.” 

A dániai VELFAC A/S-nél dolgozó Ejlif Olesen a 
következőket mondta a díj átvételekor 1998-ban:
„Nagy meglepetésként ért a hír, de egyben örömmel 
értesültem arról, hogy idén én is részesülök ebben a 
kitüntetésben. De vajon miért engem választottak? Én 
ugyanis nem tettem az észszerűen elvárhatónál többet, 
és örömmel dolgoztam érdekes és kihívást jelentő 
feladatokon.”

Alapvetően bármely alkalmazott jelölhető KR-díjra. A 
legfontosabb szempont, hogy az alkalmazott képes-e 
a többletteljesítményt nyújtani munkája során. A 
szakmunkásra és a vezetőre értelemszerűen nem 
ugyanazok az előfeltételek vonatkoznak, egyszerűen 
a foglalkozásukból eredően. De mindkettőjük előtt 
ott a lehetőség arra, hogy személyiségükre, illetve 
szakmai hozzáértésükre támaszkodva pozitív hatást 
gyakoroljanak munkakörükben vagy munkatársaik 
között, ezáltal pedig még kedvezőbbé tehetik 
a munkahelyi környezetet, és végeredményben 
hozzájárulhatnak a társaság fejlődéséhez. 

A KR-díj odaítélésekor ugyan nincs a szolgálati 
időre vonatkozó követelmény, van azonban egy 
íratlan szabály, miszerint a jelöltnek már több éve a 
VKR Vállalatcsoportnál kell dolgoznia. A Díjat nem 
egymástól független kimagasló eredményekkel lehet 
megszerezni, hanem sokéves, kitartó erőfeszítésekkel, 
amelyekből kiderül, mi az a különleges többlet, amelyet 
a díjazott nyújt.

ÉRDEKESSÉGEK

A Villum Kann Rasmussen Díj mindenekelőtt 
megtiszteltetést jelent, ugyanakkor 
ajándékkal is jár: a díjazott karórát, valamint 
emblémával ellátott, különleges tervezésű 
arany ékszert – férfiak esetében dísztűt, nők 
esetében pedig nyakláncot és medált – is kap. 

A dísztűket és a medálokat a Villum Kann 
Rasmussen Díj 1996-os indulása óta egy 
kis dán aranyműves családi vállalkozástól 
származnak: kezdetben Anders Mørck 
készítette őket, akitől a fia, Ole Mørck vette 
át a stafétát.

A Villum Kann Rasmussen Díj díjazottainak egyik ajándéka.



NAPRAKÉSZNEK MARADNI ÉS 
ELFOGADNI A VÁLTOZÁSOKAT

Az Employee Foundation létrejötte óta jelentős fejlődésen ment át.  
Az alkalmazottakat célzó alapítvány felé az első lépést tulajdonképpen 
a VILLUM FONDEN 1971-es létrehozása jelentette.

Villum Kann Rasmussennek ezzel sikerült fenntartható 
összefonódást alakítania a nyereséges és példás 
üzletvitel, a társadalmi hasznosság és az együttérzés 
között, ami az alkalmazottakra is kiterjedt. 

Az ő nyomdokain haladva Lars Kann-Rasmussen és 
Kristian Haugaard 1991-ben kezdeményezte a VKR 
Vállalatcsoport független Employee Foundationának 
létrehozását. Ez az Alapítvány az évek során a VILLUM 
FONDEN nagy összegű adományainak köszönhetően 
fokozni tudta erőfeszítéseit.

Az Employee Foundation immár negyedszázada hoz 
változást azon alkalmazottak és közvetlen családtagjaik 
életébe, akiknek váratlan betegséggel vagy súlyos 
következményekkel járó, előre nem látható, nehéz 
helyzetekkel kell szembenézniük. Az Employee 
Foundation emellett ösztöndíjakat is biztosít az 
alkalmazottak gyermekeinek. A pénzügyi támogatás 
kétség kívül sokat számított minden, nehéz helyzetbe 
került személy számára, és nem csak az anyagiak miatt, 
hanem azért is, mert a munkáltató gondoskodását és 
nagyrabecsülését fejezi ki. 

Az évek során nyújtott számos támogatás és 
adomány összege megközelíti a 90 millió dán 
koronát (megközelítőleg 12,1 millió euró). Az 
Employee Foundation számára fontos, hogy pontosan 
meghatározott prioritások mentén működjön, és lépést 
tartson az idővel. 

Bizonyos területekre természetesen nagyobb figyelmet 

kell fordítani a következő években, míg mások kisebb 
hangsúlyt kapnak majd. Az Employee Foundation  
kuratóriuma már kiemelten foglalkozott ezzel a 
kérdéssel, és 2015-ben határozatban módosította 
a támogatási politikát. Ennek értelmében például 
bizonyos fajta betegségek esetén csak korlátozott 
támogatásra jogosultak az alkalmazottak. 

Kónya István volt kuratóriumi elnök így beszélt erről:
„Sajnos bizonyos egészségügyi problémák manapság 
már annyira elterjedtek, hogy jellegüknél fogva 
sokkal inkább emlékeztetnek gyakori nem fertőző 
betegségekre. Egyre több olyan igénylés érkezik be 
hozzánk, amely allergián, hát- és vállfájáson és hasonló 
problémákon alapul. Az Employee Foundation  
általában véve körültekintően jár el, ha olyan esetekben 
kellene támogatást nyújtania, amelyek „elterjedtnek” 
tekinthetők, de különleges körülmények között esetleg 
adható kisebb összegű támogatás.” 

Ilyen egészségügyi probléma például a cukorbetegség, 
amely sajnos nagyon gyakori, de diagnosztizálása és 
kezelése esetén jó eséllyel megőrizhető a jó életminőség. 
Az Employee Foundation ezért úgy döntött, hogy 
cukorbetegséggel kapcsolatos támogatást főszabályként 
csak 30 éven aluli alkalmazottaknak ad azzal a kifejezett 
céllal, hogy fedezzék például az inzulinpumpa vagy a 
cukorbetegségről szóló családi tanfolyam költségeit.

Ugyanakkor másfajta, életveszélyes betegségek 
kétségkívül kiemelt figyelmet igényelnek, és az oktatási 
támogatások is a rangsor elején állnak. 

2010-ben a dániai Gadbjergben cserkészek kaptak anyagi segítséget mászófelszerelések vásárlásához.
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25. ÉVFORDULÓS ÜNNEPSÉGSOROZAT
Hogy jól kezdődjön az Employee Foundation jubileumi éve, az Alapítvány 
2016 januárjában elindította új honlapját, amely megújult és naprakész 
stílussal, új színösszeállítással és elrendezéssel fogadta a látogatókat. 

A honlap indulását január 22-re, a 2016. évi Villum 
Kann Rasmussen Díj helyi átadására időzítették. Az 
új színösszeállítást és elrendezést a KR-díj plakátja, 
éves jelentése és hírlevele, valamint az Employee 
Foundation leveleinek új fejléce is tükrözte.

Az Employee Foundation kuratóriuma úgy döntött, 
hogy az évforduló alkalmából jubileumi pályázatot 

hirdet. A VKR Vállalatcsoport tagvállalatait felkérte 
arra, hogy pályázzanak támogatásra a környezetükből 
arra különösen érdemes közösségi projektekkel, 
amelyekhez akár 20 000 eurós összeget. Az Employee 
Foundation kuratóriuma 3–5 projektet választ ki.

Rengeteg pályázat érkezett a tagvállalatoktól. Az 
eljárás eredményesnek és tanulságosnak bizonyult, 
és számos kérdést vetett fel a titkárság számára. A 
benyújtott tervek közül négy, új megközelítést kínáló, 
egymástól nagyban eltérő, különböző embercsoportok 
(árvaházi gyermekektől az átlagpolgárokig) számára 
hasznos projekt került kiválasztásra. E projekteknek 
remélhetőleg sikerül elérniük a céljukat, és másokat is 
hasonló erőfeszítésekre sarkallnak.

A nyertes jubileumi projektekről hamarosan újabb 
részletekkel szolgálunk írásban és képekben is.

AZÉRT VAGYUNK A VILÁGON, HOGY A 
NEHÉZ PILLANATOKBAN IS TÖRŐDJÜNK 
EGYMÁSSAL – A JÖVŐBEN IS
A pénzügyi támogatás iránti igények az évek során megváltoztak.

Következésképpen szigorítottuk a követelményeket a 
támogatási politikánkban és a tekintetben is, ahogy 
az alkalmazottakkal egyeztetjük az elvárásokat a 
prioritásokat illetően, amelyekre azért van szükség, 
hogy a támogatás a lehető legnagyobb hatást váltsa ki 
ott, ahol a legnagyobb szükség van rá.

A személyes levelek vagy az ajánlóbizottsági jelentések 
formájában kapott, széles körű visszajelzések is az 
Employee Foundation tevékenységeinek hasznosságáról 
tanúskodnak. Az Alapítvány a támogatásával olyan, 

a VKR Vállalatcsoport tagvállalatainak közelében 
indított nonprofit projektekhez járul hozzá, amelyeket 
máskülönben nem lehetne megvalósítani.

Lars Kann-Rasmussen szavai, miszerint „azért 
vagyunk a világon, hogy a nehéz pillanatokban is 
törődjünk egymással”, érvényesebbek, mint valaha. 
Elismerésünket fejezhetjük ki egymásnak az Employee 
Foundation elmúlt 25 évben végzett tevékenységeiért, 
és bizakodóan tekinthetünk további erőfeszítései elé.
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Ebben az Employee Foundation fennállásának 25 évfordulója alkalmából készült kiadványban  
utánajártunk, hogy a korábban támogatásban részesült munkatársak és projektek sorsa miként alakult.

Olvashatnak emellett arról is, hogy milyen egyeztetések előzték meg az alapítvány létrejöttét,  
valamint bemutatjuk, hogy az Employee Foundation az évek során milyen fejlődésen ment át.
 
www.employeefoundation.com
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NAGY HATÁST  
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