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Uddannelseslegater
Kære kolleger
Vi håber, I alle har haft en dejlig sommer.
Mange steder har de studerende taget hul på et nyt skoleår.
Vi minder om, at Medarbejderfonden yder legater til medarbejderes børn under 30 år, som er minimum halvvejs i den uddannelse, der efter endt eksamen giver dem adgang til arbejdsmarkedet.
Legaterne gives mod dokumentation til både praktiske/håndværksmæssige uddannelser og boglige uddannelser. Af
betydning for legatbeløbets størrelse kan nævnes uddannelseslængde, boligstatus, lønnet/ulønnet uddannelse, etc.
Ligeledes uddeler fonden legater til studierelevante rejser af
minimum et semesters varighed mod dokumentation af
udgifter.
Ansøgningsskema kan hentes på
www.employeefoundation.com. Kontakt dit lokale indstillingsudvalg eller fondens sekretariat, hvis du er usikker på, om din
datter eller søn kan komme i betragtning til et legat.

Eksempel på legat:
Viktória uddanner sig til frisør, og som elev har hun en del udgifter til
udstyr. Derfor var et uddannelseslegat fra Medarbejderfond for VKR
Gruppen meget velkommen.
I løbet af elevtiden er hun blevet positivt overrasket over de mange
elementer, der er i uddannelsen. Der er mange teknikker, og mode
og trends har stor betydning for frisørens arbejde.
”Selvom det kommer til at tage tid og meget energi, så håber jeg på
et tidspunkt at kunne starte min egen frisørsalon”, siger Viktória.
Viktória Tarcsai er datter af Lajos Tarcsai, som arbejder hos VELUX
Magyarország LKR Kft., Ungarn.

Ansøgningsfrister:
Ansøgninger, som ønskes behandlet på Medarbejderfondens møde i december, skal være sekretariatet i hænde
senest den 5. november 2015.
Lad os høre fra dig:
Hvis du har modtaget støtte fra Medarbejderfonden og har lyst til at fortælle om det, vil vi være glade for at
høre fra dig. Vi har altid brug for gode eksempler og fotos til korte artikler til vores hjemmeside, nyhedsbreve
etc. Send dit bidrag til Medarbejderfondens mailbox: employee@vkr-holding.com.
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Nærområdeprojekter
Medarbejderfonden støtter også klubber, foreninger og organisationer med et kulturelt, sportsligt, uddannelsesmæssigt
og/eller socialt formål.
Vi stiller krav om, at ansøger ligger i nærheden af et selskab i VKR Gruppen. Det at give noget tilbage til samfundet
deler Medarbejderfonden med gruppens øvrige fonde, og vi ønsker at styrke det gode navn og omdømme, som den
enkelte virksomhed har i sit lokalområde.
Det er et plus, hvis medarbejdere fra Gruppens selskab er involveret og hvis frivilligt arbejde indgår i det projekt, der
ansøges om. Vi lægger vægt på, at det, der søges midler til, er af varig værdi.

Eksempel på bevilling

Haverne ved Bresle, Frankrig – hjælp til selvhjælp
Les Jardins de la Bresle – Haverne ved Bresle – er en non-profit organisation, der hjælper mennesker, som lever
under socialt og økonomisk vanskelige forhold. Organisationen ligger i nærheden af VKR France og arbejder primært
med aktiviteter til udvikling af lokalområdet. Dette gør man ved at sørge for uddannelse af arbejdsledige og at
integrere dem i erhvervsmiljøet.
Det er langtidsledige kvinder og mænd, der driver og passer foreningens haver, hvis afgrøder sælges og distribueres
lokalt. På denne måde integreres de i et socialt og professionelt fællesskab. Foreningen står selv for al produktion
og distribution og modtog støtte fra Medarbejderfonden til indkøb af en brugt kølevogn.

Medarbejderfondens formål:
1. At yde økonomisk støtte til nuværende og pensionerede medarbejdere samt deres nærmeste pårørende.
2. At yde økonomisk støtte til almennyttige formål, som foregår i lokalområdet omkring det enkelte
selskab i Gruppen.
3. At uddele Villum Kann Rasmussen Prisen til medarbejdere, der har ydet en særlig indsats med afsæt i
Gruppens værdigrundlag.
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