Medarbejderfond for VKR Gruppen er en enestående del af vores virksomhed. Hovedformålene er
at hjælpe medarbejdere og deres nærmeste familie ved ulykkelige hændelser og til medarbejderes
børns uddannelser. Vi støtter også almennyttige formål i lokalområderne (blandt andre ting). Nu vil
vi også gerne være mere proaktive. Derfor lancerer vi en kampagne med fokus på sundhed og
sikkerhed – dette er den første indsats i vores proaktive strategi, og netop denne kampagne har
fokus på forebyggende sundhedsudstyr.

Vi hjælper flere!
Fondens bestyrelse har besluttet, at flere medarbejdere skal have glæde af vores støtte, så vi har
valgt at sænke anciennitetskravet til tre år. Det synes vi er en enorm forbedring! Tidligere skulle
man have været ansat i fem år, før man kunne komme i betragtning til støtte.

SUND & SIKKER
En sund livsstil øger muligheden for at leve et langt og godt liv. Det er en personlig sag, hvordan vi
vælger at leve, men vores fysiske og psykiske sundhed har stor indvirkning på vores liv.
Medarbejderfond for VKR Gruppen sætter fokus på at leve sundt! Vi har samlet nogle universelle
sundhedstips, som vi alle kan have glæde af – og så tilbyder vi økonomisk støtte til, at vores
medarbejdere kan købe sundhedsudstyr til at måle deres daglige rutiner eller være sikre, når de
cykler. Med de penge, der er afsat til kampagnen, forventer vi at kunne støtte ca. 1.000
medarbejdere. Hvis vi ikke kan imødekomme alle ansøgninger, vil der blive trukket lod om
fordelingen.
Ansøg om 375 kr. til at købe forebyggende sundhedsudstyr (én af de nedenstående ting):





Aktivitetsmåler (sportsur, pulsur, smartwatch eller lignende aktivitetsmåler)
Cykelhjelm
Badevægt (med yderligere målefunktioner)
Blodtryksmåler

Hvordan søger jeg?
Tag fat i dit lokale indstillingsudvalg for at få et ansøgningsskema eller download et eksemplar fra
www.employeefoundation.com.
Ansøg senest den 21. november 2018 ved at aflevere eller sende din ansøgning til dit lokale
indstillingsudvalg.
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Hvornår får jeg besked om, jeg kan købe én af tingene?
Du vil få besked, om din ansøgning er godkendt medio december 2018, og efterfølgende vil
pengene blive overført til din konto snarest muligt og senest den 15. januar 2019.
Du skal købe udstyret i december 2018 eller januar 2019 – og du skal aflevere en kopi af
kvitteringen til dit lokale indstillingsudvalg senest den 11. februar 2019.

Alt det (vigtige) med småt:










Den ting, du vælger at købe, er beregnet til personlig brug (så du kan ikke ansøge om tilskud
til et familiemedlem)
Du kan kun ansøge om én af tingene fra listen
Du skal have været ansat i VKR Gruppen i minimum tre år pr. 21. november 2018 for at
kunne deltage
Du skal betale skat af beløbet, og i Danmark bliver beløbet automatisk indberettet til SKAT
I nogle lande kan der være omkostninger forbundet med bankoverførslen, som
Medarbejderfonden ikke kan dække. Dette betyder, at det udbetalte beløb kan være mindre
end 375 kr.
Du skal købe det bevilgede udstyr i december 2018 eller januar 2019
Køber du en ting, der er dyrere end 375 kr., skal du selv betale differencen af egen lomme
Du skal aflevere eller sende en kopi af kvitteringen (fra december 2018 eller januar 2019) til
dit lokale indstillingsudvalg senest den 11. februar 2019
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