Støtte til aktiviteter i lokalområdet – sociale projekter og andre projekter

Fyrtårnsprojekt i Argentina
Vivienda Digna Home Improvement Store er et socio-økonomisk program, som
formidler kontakt mellem de, som har byggematerialer og møbler, som de gerne vil
donere og de, som har behov for disse ting. Programmet er for lav-indkomstfamilier. Samtidig bidrager programmet til at nedbringe spild og er på den måde
samfunds- og miljøvenligt.
Alejandra Noemí Morena er 52 år og har tre børn. Hun er én af dem, som er blevet
godkendt til at købe i butikken i Buenos Aires. Hun siger: ”I begyndelsen var mit hus
bare et rum og et badeværelse, men takket være Sume Materiales, blev jeg i stand
til at forbedre og indrette mit hus, så mine børn nu har et godt og trygt hjem”.
Organisationens udfordring er at udvide geografisk, således at de, der køber brugte
byggematerialer og møbler ikke skal bruge for mange ressourcer på at få bragt
tingene fra butikken til eget hjem.
Medarbejderfonden synes, at det ansøgende projekt rummer mange positive
elementer socialt, samfundsøkonomisk og miljømæssigt, så det var dejligt at kunne
donere økonomisk hjælp til at åbne endnu en ”butik”. Organisationen har ambition
om at have fire afdelinger i Buenos Aires.
Medarbejderfonden har valgt, at dette projekt er et såkaldt ”fyrtårnsprojekt”, da det
er ret innovativt og kan gøre en stor forskel for mange mennesker. Derfor har
projektet fået et større beløb, end der normalt gives til mere traditionelle projekter,
som er i geografisk nærhed af selskaber i VKR Gruppen.

Fyrtårnsprojekt i Ungarn
Menneskets bedste ven og de frivillige medarbejdere kan nu komme indendørs. De
frivillige medarbejdere hos det lokale hundeinternat i Budapest har indtil nu tilbragt
op til otte timer dagligt udendørs med leg og pleje af de hunde, som venter på at
finde et nyt hjem. Medarbejderfonden har støttet med indkøb af to containere på
3x4 meter, som opstilles på den store grund, som internatet har haft siden 2001.
Den ene container indrettes til operationer og andre behandlingskrævende opgaver,
mens den anden container indrettes, så de frivillige medarbejdere kan komme
indendørs i en pause og få lidt varme i kroppen.
Medarbejderfonden har valgt at støtte dette projekt som et såkaldt
”fyrtårnsprojekt”, da det var muligt at være enedonator til et projekt, hvor der før
kun var et græsareal, men med donationen kunne gøres en stor forskel for både dyr
og mennesker, idet de nu kan komme indendørs ved behov. Derfor har projektet
fået et større beløb, end der normalt gives til mere traditionelle projekter, som er i
geografisk nærhed af selskaber i VKR Gruppen.
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Rickshaw giver mobilitet til børn og unge i projekt i Polen
PSONI Kolo driver tre rehabiliteringscentre for mennesker med intellektuelle og
mentale handicaps. Ét af disse centre er for børn og unge, som modtager
undervisning og terapi. Organisationen har et projekt, hvor målet er at lære børnene
at cykle eller få gode sociale oplevelser med hjælp fra en cykel.
Medarbejderfonden har derfor støttet indkøb af en rickshaw, hvor også børn, der
f.eks. er afhængig af kørestol og ikke kan gå eller cykle selv, alligevel kan komme ud
og deltage i leg og picnic i den lokale park. Det giver en følelse af frihed at komme
omkring og kunne opleve de samme ting som børn uden handicaps.

En hjælpende hånd i mørket
I alt 25 blinde og synshandicappede personer arbejder på det beskyttede værksted,
HapAtelier i Brno, Tjekkiet. De producerer kunsthåndværk og brugsgenstande, f.eks.
keramik, kurve af pil, perlearmbånd og smukke æsker. Produkterne sælges på lokale
messer og markeder, via webshop, og nogle gange bestiller virksomheder
produkterne direkte fra værkstedet.
Fru Zuzana har været synshandicappet i 12 år, og har desuden været næsten døv
siden fødslen. Hr. Miroslaw fik en øjensygdom for syv år siden og har været
synshandicappet lige siden. Sabina har været blind fra fødslen, og Barbara er næsten
blind efter en tumor, som blev konstateret, da hun var blot 2 år gammel. – Alle har
glæde af at komme i det beskyttede værksted. Det er dejligt at skabe noget, som
andre kan bruge.
Det er organisationen TyfloCentrum Brno, som arbejder for at hjælpe blinde og
synshandicappede med at få livsindhold og livskvalitet. En bevilling fra
Medarbejderfonden er brugt til at købe en ovn, der benyttes til at brænde
produkterne af ler.

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.

Side 2 af 5

Støtte til aktiviteter i lokalområdet – sociale projekter og andre projekter

Bosted for fysisk handicappede
Foreningen Côte-à-Côte, der betyder at stå skulder ved skulder, er grundlagt af
forældre til fysisk handicappede børn, som ønskede et andet tilbud til deres børn
end en institutionsplads, når de skulle flytte hjemmefra. Resultatet er et nybygget
hus i et almindeligt boligkvarter tæt på universitet, fritids- og indkøbsmuligheder,
som er skabt til at kunne rumme op til otte mennesker med forskellige fysiske
handicaps og hjælpere. Her har hver beboer kontrol over sit eget liv og skal selv
tilrettelægge sin hverdag sammen med eventuelle hjælpere.
Foreningen har modtaget en donation til hårde hvidevarer, og det er indstillingsudvalget i VELUX Belgium, som havde indsendt ansøgningen, da bostedet ligger i
geografisk nærhed af selskabet.

Hjælp til børn og forældre
For forældre med børn, der er syge eller i mistrivsel, kan mødet med Early
Intervention Centre i Tczew, Polen, være løsningen på mange problemer. I otte år
har centrets neurologer, psykologer, fysioterapeuter og talepædagoger hjulpet rigtig
mange børn med motoriske problemer og muskel-spændinger. Der er ikke tale om at
kurere sygdomme eller handicaps, men om at optimere børns funktions- og
udviklingsmuligheder. Centret er især stolt af de mange gode resultater for de
præmature børn, som fødes allerede i 24.-25. graviditetsuge med en fødselsvægt på
blot 400-600 gram. Bevillingen fra Medarbejderfonden er blevet brugt til at købe
træningsudstyr og -legetøj, som glæder rigtig mange børn og forældre.

Skolehaver – Ungarn
I Hegykő, som er en lille by tæt ved VELUX fabrikken i Ungarn, deltager den lokale
folkeskole i et skolehaveprogram. De knap 200 elever i alderen 6 til 15 år skiftes til at
passe skolens have. Alle sætter stor pris på timerne i den friske luft. Om foråret
lærer børnene at så og plante forskellige grøntsager. Mens planterne vokser, passer
børnene haven og luger ukrudtet væk. Om efteråret høster de, og skolekøkkenet
sørger for at lave mad til børnene af afgrøderne. Skolen har modtaget en donation til
et redskabsskur.

Med humor, fantasi og nærvær
Hver mandag og fredag kan det ligefrem være sjovt at være indlagt på
børneafdelingen på Hillerød Sygehus. I hvert fald så længe hospitalsklovnene Stella
& Victor tryller og giver humor som medicin. Hospitalsklovnene arbejder tæt
sammen med personalet på afdelingen. De deltager ved blodprøvetagning, skiftning
af forbindinger, fjernelse af drop mv.
Herudover går hospitalsklovnene ”stuegang” på samme måde som lægen og besøger
børnene på deres stuer. De er også ofte at finde i opholdsrum, legestuer og på
gangen, hvor de fjerner fokus fra sygehuset, medicinen og sygdommen og spreder
god stemning for de indlagte børn, forældre og personale.
En bevilling fra Medarbejderfonden - et forslag fra indstillingsudvalget i VKR Holding
- gør det muligt for Stella & Victor fortsat at more de små patienter.
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Lebenshilfe – Østrig
Siden 1996 har det beskyttede værksted Lebenshilfe i Baumgarten/March i Østrig
givet mentalt handicappede voksne mulighed for at arbejde som eksempelvis
gartner, tømrer eller med bogholderi. Ud over arbejdet er det også vigtigt for
værkstedets brugere at holde sig i god fysisk form.
Med støtte fra Medarbejderfonden har værkstedet fået en ny petanquebane på den
nærliggende eng, der grænser op til værkstedets hovedbygning. Her boltrer
værkstedets brugere sig, så snart muligheden byder sig. Petanque har en lang række
fordele for de handicappede: Reglerne er relativt lette at forstå, og spillet motiverer
de handicappede i det daglige arbejde, samtidig med, at de får den nødvendige
daglige fysiske motion.

PIAFA – Tjekkiet
Hjælpeorganisationen PIAFA i Vyskov tæt ved BKR i Tjekkiet har siden 1994 hjulpet
handicappede i lokalområdet. Organisationens 25 ansatte sørger bl.a. for
uddannelse og kurser for mennesker med fysiske og mentale handicap for at
forbedre deres helbred og livskvalitet og understøtte deres integration i
lokalsamfundet.
PIAFA’s aktiviteter omfatter bl.a. fysioterapi, hesteterapi, ferieophold – og som
noget nyt også “sociale biler”, der transporterer de handicappede og deres
undervisere til PIAFA’s uddannelsescenter, det lokale hospital, plejehjem eller andre
institutioner i området. De ”sociale biler” er siden 2003 blevet finansieret gennem
reklamer på bilerne, bl.a. med støtte fra Medarbejderfonden.

Caritas i Polen
Caritas i Gniezno hjælper bl.a. fattige, handicappede og ensomme mennesker. I
centret Help of the Neighbour i Gniezno har Caritas påtaget sig opgaven med at lave
og servere varme måltider til ca. 80 mennesker hver dag hele året rundt - også
juleaften. Her samles mange forskellige skæbner, og deltagerne udtrykker stor
taknemlighed for såvel maden som muligheden for at tale med ligesindede. Via NB
Polska Hardware i Gniezno har organisationen søgt støtte til indkøb af køkkenudstyr
til opbevaring af mad og madlavning til de fattige og hjemløse i byen.
Medarbejderfonden var glad for at kunne donere støtte til formålet.

Specialskole for udviklingshæmmede i Polen
På anmodning fra NB Polska i Namysłow har Medarbejderfonden ydet støtte til
byens specialskole for udviklingshæmmede børn. Specialskolen kæmper med
manglende bevillinger og har længe uden held forsøgt at rejse midler til at anlægge
en legeplads for skolens elever. En donation fra Medarbejderfonden har gjort det
muligt for specialskolen at indrette en legeplads med en række forskellige
klatreredskaber, hvor eleverne kan boltre sig og træne deres motorik. Legepladsen
er til stor glæde for børnene i den økonomisk trængte region.
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Scleroseforeningen i Danmark
Scleroseforeningens lokale afdeling for Ringkøbing-Skjern Kommune har fået støtte
til indkøb af en pc hos Medarbejderfond for VKR Gruppen. I foreningens bestyrelse
sidder såvel scleroseramte som pårørende. Det kan være både vanskeligt og
tidskrævende at skrive referater fra møderne, hvis man har sclerose på et
fremskredent stadie og som følge heraf har svært ved at holde på en kuglepen. ”Vi
har haft stor glæde af pc’en - det har gjort arbejdet meget lettere for vores sekretær,
som nu kan skrive referat til møderne”, fortæller Sigvald Henriksen, som er kasserer i
foreningen.
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