
Wsparcie w trudnych momentach życia



W życiu każdego z nas zdarzają się sytuacje, z którymi 

trudno poradzić sobie emocjonalnie i finansowo. Sytuacje 

takie mogą być różnej natury: ciężka choroba, trudności z 

pokryciem kosztów wykształcenia, etc. W takich wypad-

kach zawsze przydaje się szybkie wsparcie finansowe.

W 1991 r. Grupa VKR założyła Fundację Pracowników, której 

celem jest świadczenie pomocy finansowej na rzecz pra-

cowników Grupy na całym świecie. Od momentu swojego 

powstania w 1991 r. Fundacja udzieliła dofinansowania 

w ponad 2000 przypadków. Dziś, wszyscy pracownicy 

firmy i ich najbliższe rodziny mogą ubiegać się o wsparcie 

Fundacji. To samo dotyczy stowarzyszeń i instytucji, które 

chcą uzyskać pomoc finansową dla działań typu non-profit 

na rzecz lokalnych społeczności, wśród których działa firma 

należąca do Grupy VKR.

Skorzystaj z pomocy Fundacji  

Jeżeli znajdziesz się w trudnej sytuacji, w której bezpo-

średnie wsparcie finansowe może okazać się dla Ciebie 

niezwykle pomocne, zastanów się, czy nie warto skorzystać 

z pomocy Fundacji Pracowników. Uczulamy też wszystkich, 

by nie pozostawali obojętni na sytuacje, w których mogą 

się znaleźć ich współpracownicy. Prosimy o szybką reakcję, 

gdy zauważycie że ktoś znalazł się w trudnym położeniu.  

W kryzysowych momentach życia człowiek może nie zda-

wać sobie sprawy, jak łatwo jest uzyskać pomoc, ponieważ 

nie ma ani czasu, ani energii, by jej szukać.

Ta broszura ma na celu przybliżyć Wam cele Fundacji 

Pracowników oraz opisać środki, jakimi dysponuje. Prosimy 

o zachowanie tej publikacji lub umieszczenie informacji 

znajdujących się na jej ostatniej stronie na tablicy ogłoszeń 

w firmie. W ten sposób będziemy wszyscy trochę lepiej 

przygotowani, by radzić sobie z trudnościami.

Dla Ciebie, Twoich współpracowników i rodziny

Fundacja Pracowników Grupy VKR udziela wsparcia finansowego w wielu dziedzinach. Większość środków jest przekazywana na rzecz 
poprawy jakości życia i lepszych perspektyw na przyszłość dla pracowników Grupy VKR oraz ich rodzin.
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„Okazujemy sobie 

wsparcie i zawsze 

możemy liczyć na 

wzajemną pomoc. 

Przesłanie to stanowi 

etos Grupy VKR. Mój 

ojciec Villum Kann 

Rasmussen właśnie tak 

określił sposób działania 

przedsiębiorstwa 

modelowego. Fundacja Pracowników jest naturalną 

kontynuacją jego idei i stanowi narzędzie niesienia 

pomocy tym, którzy jej potrzebują w trudnych mo-

mentach życia.”

Lars Kann-Rasmussen 

Trzy główne cele
Fundacja Pracowników ma za zadanie:

1. Swiadczyć pomoc finansową na rzecz obecnych 

i emerytowanych pracowników oraz ich najbliż-

szych rodzin

2.  Wspierać finansowo działania typu non-profit na 

rzecz lokalnych społeczności, wśród których działa 

firma należąca do Grupy VKR

3.  Przyznawać nagrodę im. Villuma Kann Rasmus-

sena pracownikom za szczególne osiągnięcia 

odzwierciedlające wartości reprezentowane przez 

Grupę VKR
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Fundacja pracowników inwestuje swój kapitał, a zyski 

przekazuje w formie pomocy finansowej pracownikom 

i ich najbliższym. Zadaniem Fundacji jest świadczenie 

pomocy w ramach trzech wyżej wymienionych celów. 

Pomoc jest udzielana według kryteriów zawartych w pro-

cedurach Fundacji. Procedury te określają też kolejność i 

priorytety udzielania wsparcia. Grupa VKR skupia pracow-

ników z wielu zakątków świata. Różnorodność systemów 

prawnych, kulturowych i społecznych w Europie, Stanach 

Zjednoczonych lub np. Azji nie pozwala na określenie jed-

nolitych kryteriów kwalifikujących do uzyskania pomocy.

Statut Fundacji Pracowników precyzuje jednak, że pomoc 

finansowa jest udzielana przede wszystkim w przypadku 

wystąpienia nieprzewidzianych i nieszczęśliwych okolicz-

ności oraz na rzecz ciągłości edukacji dzieci pracowników 

Grupy w ramach szkolnictwa wyższego i zawodowego. 

Statut Fundacji przewiduje także możliwość przekazy-

wania środków na inne cele związane z pracownikami 

danego regionu, np. na kluby. 

• W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych, nie-

szczęśliwych okoliczności

• Aby umożliwić dzieciom pracowników ukończenie 

studiów wyższych lub szkół zawodowych

• W ramach innych działań przynoszących korzyści 

pracownikom

Przykłady udzielonej pomocy

• Pomoc finansowa na rzecz osoby cierpiącej na choro-

bę zagrażającą życiu

• Pomoc na rzecz dziecka cierpiącego na cukrzycę

• Pomoc dla osoby po udarze na rzecz pokrycia kosz-

tów wykształcenia

• Adaptacja łazienki dla osoby niepełnosprawnej

• Adopcja i terapia zapłodnienia in-vitro

Fundacja Pracowników udziela pomocy finansowej 

Niepełnosprawny syn Svenda Ellegaarda, Jacob, uwielbia motocykle. Pomoc 
finansowa Fundacji pozwoliła na zakup używanego motocykla z przyczepą, 
umożliwiając Svendowi spełnienie marzenia syna o jeździe motocyklem. 
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najbliższych



Państwo Slye otrzymują pomoc w adopcji dziecka

Kiedy Roxanne Slye i jej mąż Jeff dowiedzieli się, że nie 

będą mogli mieć dzieci w sposób naturalny, zdecydowali 

się na adopcję dziecka. Procedury w takich przypadkach 

bywają kosztowne i czasochłonne, lecz z pomocą Fundacji 

Pracowników państwu Slye udało się adoptować syna 

Spencera pochodzącego z Gwatemali.

„Pierwszy raz zobaczyliśmy Spencera w Gwatemali, kiedy 

miał trzy tygodnie” – mówi Roxanne, pracująca w VELUX 

America w mieście Fort Mill. Państwo Slye polecieli wtedy 

na południe, by spędzić trochę czasu z chłopcem, którego 

mieli adoptować.

„Następnym razem mogłam go potrzymać dopiero po 

roku, ponieważ tak długo trwała procedura adopcyjna w 

Gwatemali. Kiedy Spencer był wreszcie w domu, od razu 

pojawiła się między nami więź” – opowiada pani Slye.

Regitze uczęszcza na zajęcia hipoterapii 

Regitze Søes Bach miała 11 lat, gdy wzięła udział w konkur-

sie pływackim mającym się odbyć na zakończenie roku w 

mieście Brædstrup. Niestety, podczas konkursu poślizgnęła 

się na mokrej podłodze, uderzyła się w głowę i doznała po-

ważnego wstrząsu mózgu. Uderzenie było na tyle silne, że 

spowodowało u dziewczynki epilepsję, co uniemożliwiło jej 

dalsze uprawianie ulubionej dyscypliny sportu – pływania.

Regitze zawsze była bardzo aktywną osobą, więc wspólnie 

z rodziną podjęła decyzję, aby spróbować innej dyscypliny 

sportu, która byłaby dla niej odpowiednia zarówno pod 

względem fizycznym, jak i psychicznym. Wybór dziewczyn-

ki padł na hipoterapię, lecz niestety zajęcia i wyposażenie 

potrzebne do hipoterapii okazały się drogie. Ojciec Regitze 

pracuje w naszej firmie, a jego biuro mieści się w Duńskim 

Østbirk. Współpracownicy oraz komisja rekomendacyjna 

namówiły go, by złożył wniosek o dofinansowanie z Funda-

cji Pracowników.
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Fundacja pomaga finansowo dzieciom pracowników ukoń-

czyć edukację na poziomie zawodowym lub akademickim. 

Nie obowiązują tu żadne ograniczenia, jeżeli chodzi o 

rodzaj nauki, a jedynym wymogiem jest to, by uczeń/stu-

dent ukończył przynajmniej połowę założonego programu 

nauki/studiów w momencie składania wniosku.

Fundacja nie ogranicza się tylko do finansowania zakupu 

pomocy naukowych itp., lecz wspiera również podróże na-

ukowe studentów i ich pobyty za granicą, jeżeli stanowią 

element ich ścieżki edukacyjnej. Dostrzegamy korzyści pły-

nące z poznawania świata przez młodych ludzi. Uważamy, 

że czas spędzony samemu poza granicami kraju nie tylko 

rozwija umysł, ale stanowi też bardzo ważne doświadcze-

nie w życiu.

Pomoc na rzecz kontynuacji nauki przez dzieci 
pracowników

• Różnego rodzaju stypendia. Wsparcie Fundacji 

pozwoliło dzieciom pracowników uzyskać następu-

jące kwalifikacje: rzeźnik, elektryk, prawnik, grafik 

3D (animacja), nauczyciel, fizjoterapeuta, położna, 

lekarz, naukowiec w dziedzinie IT

• Stypendia wyjazdowe dla studentów jadących do 

Bergen, Berlina, Hong Kongu oraz Gwatemali 

• Specjalne pomoce naukowe, np. specjalistyczne 

podręczniki, komputer, itd.

• Niewielkie stypendia motywacyjne

• Przekazy pieniężne na rzecz klubów seniora – np. 

finansowanie wycieczek, itp.

Przykłady pomocy finansowej na rzecz nauki 
dzieci pracowników Grupy VKR 

Przykłady pomocy finansowej w innych dziedzinach

„By żyć jak najpełniej, trzeba czasem odważyć się na krok w nieznane...”  Natalie Fjord Sloth podjęła to wyzwanie i wyjechała na placówkę do 
Gwatemali. Obecnie pracuje w miejscowym szpitalu dziecięcym Casa Jackson, gdzie ma możliwość wykorzystania swojej wiedzy na temat 
zdrowia i kultury w praktyce.   
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Program aktywnego seniora

Kluby seniorów VKR pozwalają emerytowanym pracowni-

kom na utrzymywanie kontaktów społecznych. Organi-

zacje te mogą starać się o roczne dofinansowanie swojej 

działalności. Kluby seniorów organizują zajęcia promujące 

kontakty emerytowanych pracowników ze sobą, swoimi 

byłymi współpracownikami oraz całą Grupą VKR.   

W 2009 r. klub seniora Østbirk Bygningsindustri 

zorganizował zajęcia pod hasłem „śladami Villum Kann 

Rasmussena”. W ramach programu nasi seniorzy odwied-

zili miejsce urodzin założyciela firmy – wyspę Mandø, 

a także wzięli udział w wycieczce z przewodnikiem po 

Hørsholm, gdzie zwiedzili m.in. siedzibę Grupy VELUX, 

Pawilon Światła autorstwa Olafura Eliassona oraz biura 

VKR Holding, gdzie mogli zobaczyć, jak produkty VELUX 

naturalnie łączą się z niezwykłą architekturą budynku. 

Zdjęcie przedstawia członków klubu seniora Østbirk Byg-

ningsindustri jadących autobusem na wyspę Mandø.

Gabriella otrzymała pomoc finansową w ukończeniu 

studiów medycznych 

Gabriella ma 26 lat i jest córką operatora w fabryce VELUX 

na Węgrzech. Kilka lat temu rozpoczęła naukę w Akademii 

Medycznej w mieście Pécs, oddalonym o około 260 kilo-

metrów od jej domu. Studia medyczne są na Węgrzech 

dosyć drogie, a do tego, z powodu odległości, Gabriella 

musiała wynająć lokum bliżej miejsca nauki.

„Program nauki trwa sześć lat – opowiada Gabriella. Chcę 

uzyskać specjalizację z pediatrii i pracować blisko miejsca, 

skąd pochodzę, tzn. na zachodzie Węgrzech. W dłuższej 

perspektywie chciałabym także pracować za granicą”.

Fundacja Pracowników przyznała Gabrielli stypendium, 

która w chwili obecnej przystąpiła do egzaminów końco-

wych.
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Chociaż głównym celem Fundacji Pracowników jest 

pomoc osobom zatrudnionym w Grupie VKR i ich najbliż-

szym, część zadań Fundacji jest również realizowana w 

ramach działań typu non-profit. Działalność ta jest reali-

zowana wśród lokalnych społeczności zamieszkujących 

tereny w sąsiedztwie firm należących do Grupy VKR.  

W rozumieniu Fundacji działalność typu non-profit 

oznacza projekty lub działania o charakterze kulturalnym, 

artystycznym, społecznym, humanitarnym, edukacyjnym 

lub szkoleniowym. Tego rodzaju działania i projekty mogą 

być organizowane przez stowarzyszenia, instytucje lub 

inne zrzeszenia. Akceptowane wydatki na rzecz działalno-

ści typu non-profit to głównie pomoc w zakupie wyposa-

żenia (np. place zabaw, pomoce naukowe) oraz publikacja 

periodyków itp. 

Finansowe wsparcie 
działań typu non-profit

Jednostka policji w szkockim mieście Fife postanowiła założyć or-
kiestrę kobziarzy. Fundacja Pracowników współfinansowała zakup 
instrumentów, by pracownicy VELUX wraz z lokalną społecznością 
mogli cieszyć się muzyką graną przez nowy zespół muzyczny. 

Projekty o charakterze non-profit na terenach zlokali-

zowanych w pobliżu firm należących do Grupy VKR. 

Przykłady projektów

• Wyposażenie placów zabaw w szkołach, żłobkach, itp.

• Przyrządy do ćwiczeń i wyposażenie klubów spor-

towych

• Wyposażenie służące osobom uprawiającym inne 

zajęcia rekreacyjne np. harcerzom, przewodnikom. 

Wyposażenie szkół muzycznych, itp. 

• Projekty społeczne służące sierotom, osobom 

niepełnosprawnym, młodzieży, pensjonariuszom 

domów starości i innym.

Fundacja Pracowników wspiera
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Nowy plac zabaw rozwijający zdolności ruchowe 

maluchów

Fundacja Pracowników otrzymała wniosek z VELUX NB 

Polska, która ma fabryki w dwóch miastach: w Gnieźnie 

i w Namysłowie. Oddział w Namysłowie złożył wniosek 

o dofinansowanie miejscowej szkoły dla niepełno-

sprawnych dzieci. Instytucja ta borykała się z licznymi 

problemami finansowymi, które nie pozwoliły jej zebrać 

odpowiednich środków na budowę placu zabaw.

Bezpośrednia pomoc finansowa z Fundacji Pracowników 

pozwoliła szkole wybudować plac zabaw oferujący malu-

chom wiele możliwości. Plac zabaw jest wyposażony m.in. 

w specjalne urządzenie do wspinaczki, które pomaga 

rozwijać dzieciom ich zdolności ruchowe.

Karate Wado to boks z użyciem rąk i nóg. Poza tym, że jest to bardzo dobra forma ćwiczeń fizycznych. Sport ten rozwija zmysł równowagi 
i kontrolę nad ciałem. Pomoc Fundacji pozwoliła na zakup specjalnych gruszek bokserskich i ochraniaczy dla klubu sportowego 
zlokalizowanego w pobliżu VKR France.
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Co roku Fundacja Pracowników ma zaszczyt przyznawać 

pracownikom firmy nagrodę im. Villuma Kann Rasmusse-

na w uznaniu ich osobistych osiągnięć na rzecz realizacji 

założeń Przedsiębiorstwa Modelowego. Nagroda ta jest 

przyznawana za:

• Wyjątkowe zaangażowanie i lojalność

• Sumienność w pracy i szczególne dbanie o jej jakość

• Innowacyjność i przedsiębiorczość

• Uczynność wobec współpracowników

• Entuzjazm w pracy

Zawsze miło jest ujrzeć radość i zaskoczenie na twarzach 

nagradzanych osób. Większość z nich to zwykli pracow-

nicy, którym wydaje się, że ich drobny wkład nie jest 

zauważany w perspektywie całego przedsiębiorstwa. 

Jednak nagroda im. Villuma Kann Rasmussena nie jest 

przyznawana za bycie widocznym – jakość i prawdziwa 

wartość tkwi w szczegółach.

Każdego roku z niecierpliwością oczekujemy 23 stycz-

nia – rocznicy urodzin Villuma Kann Rasmussena – a 

zarazem dnia w którym ogłaszamy zdobywców nagrody 

jego imienia. Laureat otrzymuje dyplom, złoty zegarek, 

znaczek do wpięcia w klapę marynarki lub złoty łańcuszek, 

a także honorowe miejsce wśród zdobywców nagród z lat 

ubiegłych.

O nagrodę nie można się ubiegać osobiście. Jeżeli znaj-

duje się wśród Waszych współpracowników osoba warta 

uznania, prosimy o przekazanie tej informacji do lokalnej 

komisji rekomendacyjnej.
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Nagroda im. Villuma Kann Rasmussena - wręczana 
co roku w uznaniu specjalnych osiągnięć



Wszyscy pracownicy Grupy VKR i ich najbliżsi mogą składać 

wnioski do Fundacji Pracowników o dofinansowanie. To 

samo dotyczy byłych i emerytowanych pracowników (wraz 

z najbliższymi rodzinami), jeżeli pracownicy ci przeszli na 

emeryturę lub odeszli z pracy z powodów zdrowotnych 

bezpośrednio z firmy należącej do Grupy VKR. Pracownicy 

muszą posiadać co najmniej pięcioletni staż pracy w firmie, 

by mieć możliwości uzyskania pomocy finansowej. W 

szczególnych przypadkach Fundacja Pracowników może 

zwolnić osobę składającą wniosek z powyższego wymogu. 

Zasada równości

Czasem zdarza się, że Fundacja otrzymuje wnioski o pomoc 

finansową, które z żalem musi odrzucić. Chcielibyśmy 

podkreślić, że odrzucenie wniosku nie jest z naszej strony 

oznaką braku zrozumienia. Taki wniosek może po prostu 

nie być zgodny z głównymi celami Fundacji zawartymi w 

jej statucie lub też Fundacja może uznać, że wniosek leży 

poza zasięgiem kryteriów przyznawania pomocy finansowej.   

Zawsze staramy się równo traktować wszystkie wpływa-

jące do nas wnioski i dokładnie uzasadniać swoje decyzje. 

Chcemy, by pracownicy Grupy VKR czuli się sprawiedliwie 

traktowani.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem employee-

foundation.com

Na stronie internetowej zebraliśmy szereg informacji doty-

czących działalności i celów Fundacji. Możecie tam przeczy-

tać o przykładach przyznanej pomocy, poznać zdobywców 

nagrody im. Villuma Kann Rasmussena, a także zobaczyć 

najnowszy roczny raport.  

Pytania dotyczące Fundacji Pracowników prosimy kierować 

do naszego sekretariatu. Dodatkowo, na stronie interneto-

wej znajduje się odpowiedni formularz wniosku o dofinan-

sowanie.

Prosimy wziąć pod uwagę, że rozpatrzenie każdego 

wniosku zwykle trwa kilka miesięcy, a spotkania zarządu 

odbywają się najczęściej cztery razy w roku. W przypadkach 

nie cierpiących zwłoki istnieje możliwość przyspieszenia 

procedury rozpatrzenia wniosku. Chcielibyśmy także dodać, 

że wszystkie wnioski są traktowane całkowicie poufnie.

Jak złożyć wniosek o pomoc

Skontaktuj się z lokalną komisją rekomenda-

cyjną, która przekaże odpowiedni formularz 

wniosku. Formularz ten można też znaleźć na 

stronie internetowej employeefoundation.

com. Jeżeli nie znasz nazwisk członków swojej 

lokalnej komisji, skontaktuj się z sekretaria-

tem Fundacji pod numerem telefonu 

+45 3969 1144 lub pocztą elektroniczną pod 

adresem: employee@vkr-holding.com.

Wypełnij formularz wraz z opisem powodu 

złożenia wniosku. Pamiętaj, by dołączyć 

wszelkie niezbędne dokumenty dotyczące 

wniosku, typu budżet, harmonogram, itp. 

Komisja rekomendacyjna chętnie pomoże 

odpowiednio wypełnić wniosek.

Złóż wniosek do komisji rekomendacyjnej, 

która podejmie decyzję o ostatecznym 

rozpatrzeniu wniosku przez zarząd Fundacji 

Pracowników. Komisja rekomendacyjna może 

się z Tobą skontaktować w celu wyjaśnienia 

szczegółów wniosku.

1.

2.

3.

11Jak złożyć wniosek o pomoc

Kryteria kwalifikujące do uzyskania pomocy 
finansowej z Fundacji Pracowników

Lokalną komisją rekomendacyjną

Fundacji Pracowników

Formularz 
wniosku



Villum Kann Rasmussen, wynalazca i przedsiębiorca, 

posiadał niezwykłą zdolność łączenia wizjonerskich idei 

z poczuciem formy i funkcjonalności. Kann Rasmussen 

wykorzystał swoje umiejętności, by stworzyć nowoczesne 

okno do poddaszy. Produkt ten otworzył nowy rozdział w 

możliwościach architektury i wprowadził do powojennych 

europejskich domów nowe ważne elementy – światło 

dzienne i świeże powietrze.      

Przez lata swojej działalności, Villum Kann Rasmussen 

opracował ponad 55 patentów i dziewięć projektów. W 

połowie lat sześćdziesiątych stał się również autorem 

najbardziej postępowej w swoich czasach wizji przed-

siębiorstwa, którą nazwał Założeniami Przedsiębiorstwa 

Modelowego. Dziś Grupa VKR zatrudnia około 15 000 

pracowników, którzy nadal pracują według tych założeń.

Celem Grupy VKR jest stworzenie szeregu przedsię-

biorstw modelowych, które współpracują ze sobą w 

przykładny sposób.

Pod pojęciem przedsiębiorstwo modelowe rozumie-

my przedsiębiorstwo, które zajmuje się produktami 

użytecznymi społecznie, traktuje swoich klientów, 

dostawców, pracowników różnych szczebli i akcjona-

riuszy czy udziałowców lepiej, niż robi to większość 

innych przedsiębiorstw.

Przedsiębiorstwo modelowe osiąga zyski, z których 

można również finansować rozwój firmy i zachować 

jej niezależność finansową.

Villum Kann Rasmussen, 1965

Założenia Przedsiębiorstwa Modelowego
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Grupa VKR - modelowe 
przedsiębiorstwo dla 
pracowników i lokalnych 
społeczności



Jak złożyć wniosek

Skontaktuj się z lokalną komisją rekomenda-

cyjną, która przekaże odpowiedni formularz 

wniosku. Formularz ten można też znaleźć na 

stronie internetowej employeefoundation.

com. Jeżeli nie znasz nazwisk członków swojej 

lokalnej komisji, skontaktuj się z sekretaria-

tem Fundacji pod numerem telefonu 

+45 3969 1144 lub pocztą elektroniczną pod 

adresem: employee@vkr-holding.com.

Wypełnij formularz wraz z opisem powodu 

złożenia wniosku. Pamiętaj, by dołączyć 

wszelkie niezbędne dokumenty dotyczące 

wniosku, typu budżet, harmonogram, itp. 

Komisja rekomendacyjna chętnie pomoże 

odpowiednio wypełnić wniosek.

Złóż wniosek do komisji rekomendacyjnej, 

która podejmie decyzję o ostatecznym 

rozpatrzeniu wniosku przez zarząd Fundacji 

Pracowników. Komisja rekomendacyjna może 

się z Tobą skontaktować w celu wyjaśnienia 

szczegółów wniosku.

1.

2.

3.
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Chcielibyśmy, aby pracownicy Grupy VKR byli świadomi, że 

każdy z nich może w razie potrzeby skorzystać z pomocy 

Fundacji Pracowników. Prosimy o oderwanie tej broszury i 

umieszczenie jej np. na tablicy ogłoszeń. W ten sposób ani 

Wy, ani Wasi współpracownicy nie będą mieli wątpliwo-

ści, gdzie szukać pomocy w trudnej sytuacji.

Kto może złożyć wniosek?

Obecni i emerytowani pracownicy wraz z najbliższymi 

rodzinami, szkoły, stowarzyszenia i kluby mieszczące się w 

sąsiedztwie firm należących do Grupy VKR.

Jakie przypadki kwalifikują się do uzyskania pomocy?

Nieprzewidziane, nieszczęśliwe okoliczności, edukacja 

dzieci na poziomie wyższym i zawodowym, inne cele, a 

także działalność o charakterze non-profit.

Pamiętaj o Fundacji 
Pracowników
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Tel: +45 39 69 11 44
www.employeefoundation.com
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