
Segítség az élet nehéz pillanataiban



Az életben előfordulhat, hogy Ön vagy munkatársai olyan 

nehézségekkel találják szembe magukat, amelyekkel érzel-

mi és pénzügyi tekintetben is nehéz megbirkózniuk.  

A súlyos betegségtől kezdve a tanulmányi költségek fedezé-

séig számtalan nehézség merülhet fel. Az ilyen esetekben 

nyújtott pénzügyi segítséget mindenki hálásan fogadja.

Az Alkalmazotti Alapítványt a VKR Cégcsoport 1991-ben 

azzal a céllal hozta létre, hogy szükség esetén pénzügyi 

segítséget nyújtson a cégcsoport dolgozóinak. 1991-es 

alapítása óta az Alapítvány több mint 2000 esetben ado-

mányozott pénzt különböző célok támogatására. Jelenleg 

a cégcsoport alkalmazottai és közvetlen családtagjaik pá-

lyázhatnak támogatásért. A lehetőség nyitott azok előtt az 

egyesületek és intézmények előtt is, amelyek az adott VKR 

vállalat székhelyén élő helyi közösség érdekében nonprofit 

célokra kérnek segítséget.

 

Éljen Ön is az Alkalmazotti Alapítvány lehetőségeivel!  

Ha olyan helyzetbe kerül, amelyben a készpénzben nyújtott 

támogatás sokat jelenthet, forduljon az Alkalmazotti 

Alapítványhoz! Arra kérünk mindenkit, ha önmaga nem is 

szorul segítségre, figyeljen oda a környezetében dolgozók 

problémáira, és ne habozzon, ha úgy látja, hogy munka-

társa bajba került. A nehéz élethelyzetekben hajlamosak 

vagyunk nem észrevenni, hogy a segítség csupán egy 

karnyújtásnyira van.

Ebből az ismertetőből tájékozódhat az Alkalmazotti Ala-

pítvány céljairól és a rendelkezésére álló forrásokról. Őrizze 

meg vagy tűzze ki a faliújságra az utolsó oldalon található 

letéphető emlékeztetőt. Így mindannyian kicsit jobban fel 

leszünk vértezve a bennünket érő nehézségek ellen.

Önnek, munkatársainak és családjának

A VKR Vállalatcsoport Alkalmazotti Alapítványa különböző céllal nyújt pénzügyi segítséget. Az adományok legnagyobb részét arra fordítják, 
hogy szerte a világon javítsák a VKR Cégcsoport dolgozóinak és azok családtagjainak életminőségét és jövőbeli kilátásait.
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„Az ember társas 

lény, mindannyian 

közösségben élünk 

a földön. Természe-

tünkből adódik, hogy a 

nehéz pillanatokban is 

törődünk egymással.” 

Ez a VKR Vállalatcsoport 

hitvallása, édesapám, 

Villum Kann Rasmussen 

szerint ugyanis egy mintavállalatnak ez is feladatai 

közé tartozik. Az Alkalmazotti Alapítvány – amellyel 

azokat segíthetjük, akiknek életük nehéz pillanatai-

ban támogatásra van szükségük – édesapám gondo-

latainak és elképzeléseinek nyomán öltött formát.”

Lars Kann-Rasmussen 

Három fő cél
Az Alkalmazotti Alapítvány céljai:

1. az aktív és a nyugdíjba vonult munkatársak és 

közvetlen családtagjaik pénzügyi támogatása,

2.  azon helyi közösségek nonprofit célú pénzügyi 

támogatása, amelyekben a VKR Vállalatcsoporthoz 

tartozó vállalatok működnek,

3.  a Villum Kann Rasmussen-díj odaítélése a VKR 

Vállalatcsoport értékeit tükröző kiemelkedő  

eredményt elérő dolgozóknak.
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A dolgozók támogatása  Nonprofit célú támogatás
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Az Alkalmazotti Alapítvány befektetett tőkéjének kamatát 

pénzügyi támogatás formájában a dolgozók és közvetlen 

családtagjaik kapják. Az Alapítvány célja, hogy a fenti há-

rom célra támogatást nyújtson, a beérkező pályázatokat 

pedig az Alapítvány irányelvei alapján rangsorolják. A VKR 

Vállalatcsoport szerte a világban dolgozó munkatársainak 

életét meghatározó jogi, kulturális és társadalmi tényezők 

jelentősen eltérhetnek Európában, az Egyesült Államok-

ban vagy például Ázsiában, ezért a támogatásra jogosul-

tak körét nehéz pontosan körülhatárolni.

Az Alkalmazotti Alapítvány szabályzata kimondja, hogy a 

pénzügyi támogatás elsősorban váratlan szerencsétlen-

ség esetén és a dolgozók gyermekeinek továbbtanulására 

ítélhető meg. A szabályzat értelmében azonban az Alapít-

vány más célra is megítélhet támogatást, például olyan 

klubok vagy tevékenységek támogatására, amelyeknek a 

helyi VKR vállalat dolgozói is tagjai vagy résztvevői.

• váratlan szerencsétlenség esetén,

• a dolgozók gyermekeinek továbbtanulására,

• a dolgozók javát szolgáló egyéb célokra.

Példák a pénzügyi támogatás odaítélésére

• életveszélyes betegséggel kapcsolatban nyújtott 

pénzügyi támogatás,

• cukorbeteg gyermek gondozása,

• főiskolai tanulmányok folytatása agyvérzés után,

• fürdőszoba akadálymentesítése mozgássérült 

számára,

• örökbefogadás és lombikbébi program.

Az Alkalmazotti Alapítvány az alábbi esetekben 

nyújt pénzügyi támogatást 

Svend Ellegaard mozgássérült fia, Jacob imádja a motorkerékpárokat. A támoga-
tásból vásárolt használt, oldalkocsis motorkerékpárral Svend valóra válthatta fia 
álmát, és végre Jacob is kipróbálhatta a motorozás örömét.
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A dolgozók és közvetlen 
családtagjaik támogatása



A Slye család örökbefogadáshoz kapott támogatást

Amikor az Egyesült Államokban, Észak-Karolinában élő 

Roxanne Slye és férje Jeff rájöttek, hogy természetes úton 

nem születhet gyermekük, felmerült az örökbefogadás 

lehetősége. Az örökbefogadás gyakran hosszadalmas és 

költséges folyamat, az Alkalmazotti Alapítványtól kapott 

pénzügyi támogatásnak köszönhetően azonban Slye-ék 

örökbe tudták fogadni fiukat, a guatemalai Spencert.

„Spencerrel először 3 hetes korában találkoztunk Guatema-

lában” – mesélte Roxanne, a Fort Millben működő VELUX 

America dolgozója. A család repülővel délre utazott, hogy 

az örökbefogadás előtt a kisfiúval tölthessenek némi időt. 

„Mégis egy teljes évnek kellett eltelnie addig, míg újra 

a karjainkban tarthattuk. Ennyi ideig tartott ugyanis a 

guatemalai hatóságoknak, hogy véglegesítsék az örökbe-

fogadást. Amikor viszont végre hazahozhattuk Spencert, 

azonnal elválaszthatatlanok lettünk” – emlékszik vissza 

Roxanne.

Regitze lovasterápiára megy 

Regitze Søes Bach 11 éves volt, amikor benevezett a 

brædstrupi uszoda év végi úszóversenyére. Az uszodában 

azonban a csúszós padlón olyan szerencsétlenül esett el, 

hogy beütötte a fejét és súlyos agyrázkódást szenvedett. 

A fejét ért ütés epilepsziát okozott, így többé nem űzhette 

kedvenc sportját, az úszást.

Mivel Regitze mozgásigénye mindig is nagy volt, a család 

úgy gondolta, hogy valamilyen más sportágat kellene 

kipróbálnia, ami testileg és lelkileg is jót tenne neki. Regitze 

a lovasterápia mellett döntött, ami azonban a felszerelést 

és az óradíjat tekintve igen költséges sport. Regitze apja a 

dániai Østbirkben működő VELUX vállalatnál dolgozik, ahol 

munkatársai és a helyi ajánlóbizottság biztatására támoga-

tásért folyamodott az Alkalmazotti Alapítványhoz. 
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Az Alkalmazotti Alapítvány támogatni kívánja azon 

dolgozók gyermekeit, akiknek tanulmányaik befejezésé-

hez – legyen az középfokú szakmai vagy egyetemi képzés 

– pénzügyi támogatásra van szükségük. A tanulmányok 

jellegére vonatkozóan nincsenek megkötések, egyetlen 

feltétel, hogy a támogatás elnyeréséhez a tanulók a tanul-

mányi idő felénél járjanak.

A taneszközök és egyéb eszközök megvásárlásához 

nyújtott támogatás mellett azt is tudjuk, hogy mennyire 

hasznos, ha a fiatalok önállóan látnak világot. A külföldön 

eltöltött idő nemcsak szélesíti látókörüket, de értékes 

élettapasztalatot is nyújt. Ezt felismerve az Alapítvány 

a szakképzés vagy felsőoktatási képzés részeként tanul-

mányutakat és külföldi tartózkodást is támogat.

Gyermekek továbbtanulásához nyújtott támogatás

• Tanulmányi ösztöndíjak: Néhány nemrégiben 

támogatott tanulmányi/szakképzési program: 

hentes, villanyszerelő, jogász, 3D animátor, tanár, 

gyógytornász, szülésznő, orvos és informatikus

• Bergenbe, Berlinbe, Hongkongba és Guatemalába 

utazó diákok kaptak utazási támogatást

• Egy bizonyos képzésen előírt speciális tanulási 

segédeszközök – például speciális tankönyvek,  

számítógép stb. – biztosítása

• Kisebb tanulmányi ösztöndíjak – motiváló szándékkal

• Nyugdíjasklub tevékenységeinek, kirándulásainak 

és rendezvényeinek támogatás

Példák gyermekek tanulmányainak/
szakképzésének pénzügyi támogatására 

Példák más célokra nyújtott pénzügyi támogatásra

„Az élet teljességének megéléséhez nem kell félnünk attól, ha egy pillanatra kicsúszik a talaj a lábunk alól…” Natalie Fjord Sloth egy hirtelen 
ötlettől vezérelve Guatemalába repült, hogy az ottani Casa Jackson gyermekkórházban dolgozzon; az út bizony alaposan próbára tette az 
egészségről és a kulturális megértésről alkotott elképzeléseit.
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Aktív nyugdíjasok

A VKR nyugdíjasklubok a nyugdíjba vonult dolgozókat 

fogják össze, és tevékenységeik finanszírozásához éves 

támogatásra pályázhatnak az Alapítványhoz. A nyugdíjas-

klubok olyan tevékenységeket szerveznek, amelyek révén 

a tagok továbbra is kapcsolatban maradhatnak a VKR 

Vállalatcsoporttal és korábbi munkatársaikkal. 

Az Østbirk Bygningsindustri vállalat nyugdíjasklubja 

2009-ben egyik rendezvényének a „KR nyomában” címet 

adta. Ennek keretében a nyugdíjasok ellátogattak az 

alapító szülőhelyére, Mandø szigetére, majd városnézésen 

vettek részt Hørsholmban, amelynek során megtekint-

hették a VELUX Cégcsoport székhelyét, Olafur Eliasson 

Napfénypavilonját, valamint a VKR Holding központi 

irodáit is, ahol a cégcsoport termékei természetes módon 

illeszkednek az épület figyelemreméltó építészeti arcula-

tába. A fényképen az Østbirk Bygningsindustri nyugdíjas-

klubjának tagjai láthatók, amint busszal Mandø szigete 

felé tartanak.

Gabriella orvosi tanulmányaihoz kapott pénzbeli  

támogatást 

A 26 éves Gabriella a VELUX Magyarország egyik mun-

katársának a lánya. Néhány évvel ezelőtt orvosi tanul-

mányokba kezdett az otthonától kb. 260 km-re található 

egyetemen, Pécsett. Az orvostudományi képzés Magyar-

országon költséges, és az otthonától való nagy távolság 

miatt az egyetemhez közel kellett albérletet keresnie. 

„A képzés hat évig tart – magyarázza Gabriella – Gyer-

mekgyógyászat terén szeretnék szakképesítést szerezni és 

szülővárosom közelében, Nyugat-Magyarországon elhe-

lyezkedni. Később pedig szívesen dolgoznék külföldön is.” 

Az Alkalmazotti Alapítvány ösztöndíjban részesítette  

Gabriellát, aki mostanra utolsó vizsgáit is sikeresen 

letette.
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Amellett, hogy az Alkalmazotti Alapítvány elsődleges célja 

a VKR Vállalatcsoport dolgozóinak és közvetlen család-

tagjaik támogatása, az is az Alapítvány küldetése, hogy a 

VKR Vállalatcsoport cégeihez közeli helyi közösségekben is 

nonprofit célú támogatást nyújtson. 

A nonprofit cél alatt kulturális, művészeti, társadalmi, hu-

manitárius, oktatási és képzési tartalmú projekteket vagy 

tevékenységeket értünk. E célok eléréséhez – amelyeket 

egyesületek, intézmények vagy akár egyének csoportjai is 

kitűzhetnek – elsősorban tartós értékű eszközök, például 

játszótéri építmények, tananyagok, újság megjelentetése 

és hasonló projektek finanszírozására nyerhető támogatás.

Nonprofit célú 
pénzügyi támogatás

A skóciai Fife városának rendőrsége skótduda-zenekart szeretett vol-
na létrehozni. Az Alkalmazotti Alapítvány pénzügyi támogatásából 
hangszereket vásároltak, így a dolgozók és a helyi közösség örömére 
a zenekar hamarosan megalakult.

…az olyan nonprofit projekteket és tevékenységeket, 

amelyek a VKR Vállalatcsoporthoz tartozó vállalatok 

környezetében valósulnak meg. 

Példák támogatott projektekre

• iskolák, óvodák stb. játszótereinek felszerelése,

• sportegyesületek berendezései és felszerelései,

• egyéb rekreációs tevékenységekhez – pl. cserkészet, 

zeneiskolák stb. – szükséges felszerelések,

• árva gyermekek és fiatalok, valamint idősotthonok 

lakói, fogyatékkal élők és mások javára indított  

szociális projektek.

Az Alkalmazotti Alapítvány támogatja
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Az új játszótér fejleszti a gyermekek mozgáskészségét

Az Alkalmazotti Alapítványhoz pályázat érkezett be az NB 

Polska gyárból, amelynek Lengyelországban két telephelye 

van: az egyik Gnieznóban, a másik Namyslówban. A Len-

gyelország délnyugati részén fekvő namyslówi gyár a helyi 

közösség mozgássérült gyermekeinek speciális iskolája 

számára kért pénzügyi támogatást. Az iskola forráshi-

ánnyal küszködött, és hiába próbált anyagi eszközöket 

előteremteni játszótér felépítéséhez.

Az Alkalmazotti Alapítvány készpénzbeli adományából az 

iskola játszóteret épített, amely számtalan speciális moz-

gásformára nyújt játékos lehetőséget, amely a gyermekek 

mozgáskészségének fejlesztéséhez elengedhetetlen.

A Wado karate olyan küzdősport, amelyben a kéz és láb használata egyaránt megengedett. Ez a sportág remek mozgáslehetőség, amelyhez jó 
egyensúlyérzékre van szükség. Az Alapítványtól kapott támogatásból a VKR Franciaország közelében található klub számára bokszzsákokat 
és védőfelszereléseket vásároltak.
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Évről évre az Alkalmazotti Alapítványé a megtiszteltetés, 

hogy kioszthatja a Villum Kann Rasmussen-díjat azoknak 

a dolgozóknak, akik egyéni eredményeikkel különleges 

módon járultak hozzá a mintavállalati célkitűzésben fog-

lalt elképzelések megvalósításához. A díjjal többek között 

a következő példamutató magatartásformákat tüntetik ki:

• kivételes elkötelezettség és nagyfokú lojalitás,

• szorgalmas és minőségtudatos munka,

• innováció és kezdeményezőkészség,

• kollégák iránti segítőkészség,

• lelkesedés a munkában.

Természetesen nagyon jóleső érzés látni a díjra jelölt 

dolgozók örömét és meglepetését. A legtöbb díjazott 

egyszerű dolgozó, aki úgy érzi, hogy napi munkája során 

olyan részletekre figyel, amelyek mások figyelmét a nagy 

egészben adott esetben elkerülhetik. A díj lényege azon-

ban nem a kiemelkedés – a lényeg a részletekben rejlik. 

Ezért minden évben nagy örömmel várjuk a január 23-át 

– Villum Kann Rasmussen születésének évfordulóját –, 

amikor is kihirdetjük az adott év díjazottainak nevét. A 

nyertesek egy oklevelet, egy arany órát, egy díszes kitűzőt 

vagy nyakláncot kapnak, és elfoglalhatják méltó helyüket 

a korábbi díjazottak között. 

A Villum Kann Rasmussen-díjra nem lehet pályázatot 

benyújtani. Ha kiemelkedő teljesítményű munkatársát 

szeretné ajánlani, kérjük, forduljon vállalata ajánlóbizott-

ságához.
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Az Alkalmazotti Alapítvány által nyújtott pénzügyi támoga-

tásra a VKR Vállalatcsoport dolgozói és közvetlen család-

tagjaik pályázhatnak. Ugyanez érvényes a közvetlenül a 

VKR vállalattól életkoruk vagy egészségi állapotuk miatt 

nyugdíjba vonult korábbi dolgozókra és az ő közvetlen csa-

ládtagjaikra. Általános szabály, hogy a pénzügyi támogatás 

elnyeréséhez a dolgozóknak legalább öt éve a cég alkalma-

zásában kell állniuk, az Alkalmazotti Alapítvány azonban 

különleges esetekben eltekinthet ettől.

Igazságos elbánás

Előfordul, hogy az Alkalmazotti Alapítványhoz olyan pá-

lyázatok is érkeznek, amelyeket sajnos el kell utasítanunk. 

Fontos, hogy megértsük, az elutasítás nem azt jelenti, 

hogy a probléma süket fülekre talált. Előfordulhat, hogy 

az Alkalmazotti Alapítvány szabályzatában meghatározott 

elsődleges célok miatt nem ítélhetjük oda a támogatást, 

vagy az Alapítvány úgy találhatja, hogy a pályázat kívül esik 

az abban meghatározott támogatási körön. 

A pályázatokat mindig igyekszünk igazságosan elbírálni, az 

eredményt pedig minden esetben igyekszünk a lehető leg-

alaposabban megindokolni, hogy Ön, mint dolgozó érezze, 

megfelelő elbánásban részesül.

További tájékoztatást a következő oldalon találhat: 

www.employeefoundation.com

Az Alkalmazotti Alapítvány honlapján az Alapítvány tevé-

kenységeiről és céljairól gyűjtöttünk össze információkat. 

Itt további tájékoztatást kaphat az Alapítvány adománya-

iról, megtekintheti a Villum Kann Rasmussen-díj nyerte-

seit, valamint az Alapítvány legutóbbi éves jelentésének 

számadatait.

Az Alkalmazotti Alapítvány titkárságának elküldheti kérdé-

seit, és letöltheti a pályázati űrlapot.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a pályázatok feldolgozá-

sa néhány hónapot vesz igénybe, ugyanis a kuratórium 

körülbelül évente négyszer ül össze. Halasztást nem tűrő 

esetekben a pályázatokat sürgősségi alapon is elbírálhatják. 

A pályázatokat természetesen bizalmasan kezeljük.

Hogyan pályázhat támogatásra?

Pályázati űrlapért kérjük, forduljon a helyi 

ajánlóbizottsághoz, vagy töltse le azt a www.

employeefoundation.com weboldalról. 

Amennyiben nem tudja, kik a helyi ajánlóbi-

zottság tagjai, lépjen kapcsolatba az Alkal-

mazotti Alapítvány titkárságával a +45 3969 

1144-es telefonszámon vagy az 

employee@vkr-holding.com e-mail címen.

Töltse ki az űrlapot, valamint annak mellékle-

tében írja le, miért nyújtotta be a pályázatot. 

Ne feledje csatolni a pályázathoz tartozó 

mellékleteket, például költségvetést, időtervet 

stb. A pályázat összeállításában az ajánlóbi-

zottság készségesen segít Önnek.

Pályázatát nyújtsa be az ajánlóbizottsághoz, 

amely ezután eldönti, hogy a pályázatot be 

lehet-e nyújtani a végső döntést meghozó 

Alkalmazotti Alapítványhoz. Előfordulhat, 

hogy az ajánlóbizottság a részletek tisztázása 

végett kapcsolatba lép Önnel.

1.

2.

3.
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Kik pályázhatnak pénzügyi támogatásra az 
Alkalmazotti Alapítványhoz?

Helyi ajánlóbizottság

Alkalmazotti Alapítvány

Helyi ajánlóbizottság

Alkalmazotti Alapítvány

Pályázat



A feltaláló és vállalkozó szellemű, Villum Kann Rasmussen 

rendelkezett azzal az egyedülálló képességgel, hogy 

fantasztikus elképzeléseit kiemelkedő forma- és funkció-

érzékkel tudta párosítani. Ezt a képességét használta a 

modern tetőtéri ablak prototípusának megalkotására. Ez 

az ablak új építészeti lehetőségek egész tárházát nyitotta 

meg, és a természetes fényt és szellőzést a világháború 

utáni európai otthonok új, nélkülözhetetlen alkotórészévé 

tette. 

Az évek során Villum Kann Rasmussen több mint 55 sza-

badalmat és kilenc formatervezési dizájn elemet jegyez-

tetett be.  Az 1960-as évek közepén emellett kidolgozta az 

akkori idők legelőremutatóbb vállalati küldetését is, ame-

lyet ma mintavállalati célkitűzésként ismerünk. Jelenleg a 

VKR Vállalatcsoport tagjai és a mintegy 15 000 dolgozó e 

célkitűzés alapelvei szerint dolgozik nap mint nap.

A VKR Vállalatcsoport célja olyan mintavállalatok 

létrehozása, amelyek között példamutató az együtt-

működés. 

Mintavállalatnak olyan vállalatot tekintünk, amely 

a társadalom számára hasznos termékekkel foglal-

kozik, és amely a legtöbb másik vállalathoz képest 

kiemelt figyelemmel kezeli vásárlóit, beszállítóit, 

alkalmazottait (legyenek bármely szinten), valamint 

részvényeseit.

A mintavállalat nyereséget termel, amelyből finan-

szírozható a növekedése és fenntartható pénzügyi 

függetlensége.

Villum Kann Rasmussen, 1965

Mintavállalati célkitűzéseink
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A VKR Vállalatcsoport
– mintavállalat a 
dolgozók és a helyi 
közösségek számára



Hogyan pályázhat?

Pályázati űrlapért kérjük, forduljon a helyi 

ajánlóbizottsághoz, vagy töltse le azt a www.

employeefoundation.com weboldalról. 

Amennyiben nem tudja, kik a helyi ajánlóbi-

zottság tagjai, lépjen kapcsolatba az Alkal-

mazotti Alapítvány titkárságával a +45 3969 

1144-es telefonszámon vagy az 

employee@vkr-holding.com e-mail címen.

Töltse ki az űrlapot, valamint annak mellékle-

tében írja le, miért nyújtotta be a pályázatot. 

Ne feledje csatolni a pályázathoz tartozó 

mellékleteket, például költségvetést, időtervet 

stb. A pályázat összeállításában az ajánlóbi-

zottság készségesen segít Önnek.

Pályázatát nyújtsa be az ajánlóbizottsághoz, 

amely ezután eldönti, hogy a pályázatot be 

lehet-e nyújtani a végső döntést meghozó 

Alkalmazotti Alapítványhoz. Előfordulhat, 

hogy az ajánlóbizottság a részletek tisztázása 

végett kapcsolatba lép Önnel.
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3.
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Fontos, hogy ha Önnek vagy munkatársának támogatásra 

lenne szüksége, eszébe jusson az Alkalmazotti Alapítvány. 

Tépje le ezt az emlékeztető és tartsa jól látható helyen. Így 

mindig tudni fogja, Ön vagy munkatársa hová fordulhat 

segítségért, ha nehéz helyzetbe kerülne.

Ki pályázhat?

Aktív és már nyugdíjas dolgozók, közvetlen családtagjaik, 

a VKR Vállalatcsoport cégeinek környezetében működő 

iskolák, egyesületek és klubok.

Milyen célokra lehet támogatást kérni?

Váratlan szerencsétlenség, gyermekek tanulmányainak 

folytatása, egyéb célok, valamint nonprofit célok.

Ne feledkezzen meg az  
Alkalmazotti Alapítványról!
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