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FUNDACJE VELUX będą wspierać młodych ludzi w poprawie ich perspektyw 

zawodowych 

Do 15 czerwca br. polskie organizacje pozarządowe, działacze społeczni, instytucje oraz 

władze publiczne mogą składać wnioski do FUNDACJI VELUX o przyznanie grantu na 

realizację projektów związanych z poprawą możliwości kształcenia i zatrudniania 

młodych ludzi, którzy nie ukończyli szkoły średniej.  

Ogłoszony niedawno przez FUNDACJE VELUX projekt grantowy koncentruje się na młodych ludziach, 

którzy nie ukończyli szkoły średniej. Jego głównym celem jest wsparcie inicjatyw, które będą służyły 

poprawie ich szans edukacyjnych oraz perspektyw zatrudnienia. 

Jest to zupełnie nowy kierunek działalności FUNDACJI VELUX w Polsce. Jak do tej pory koncentrowały 

się one swoje wysiłki na finansowaniu inicjatyw związanych z ochroną socjalną oraz niwelowaniem 

różnic społecznych wśród dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem z powodu choroby, ubóstwa, 

sytuacji rodzinnej lub niepełnosprawności. W sumie w ciągu ostatnich 10 lat przekazały one na ten cel 

polskim organizacjom non-profit granty na łączną kwotę ponad 100 mln zł. Beneficjentami są 

m.in. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawna Fundacja Dzieci Niczyje), Polski Czerwony Krzyż, SOS 

Wioski Dziecięce, Fundacja Barka, Fundacja Podaj Dalej, Fundacja Dalej Razem i wiele innych.  

 „Kształcenie zawodowe w Polsce wymaga daleko idących zmian, aby dostosować się do tempa zmian 

gospodarczych. Odpowiadając na potrzebę społeczną dokształcenia zawodowego młodych osób, 

Fundacje VELUX postanowiły ogłosić nabór grantów z tego obszaru” - komentuje decyzje FUNDACJI 

VELUX Jacek Siwiński, dyr. generalny VELUX Polska 

FUNDACJE VELUX zamierzają wspierać m.in. projekty dotyczące: rozwoju systemu kształcenia 

zawodowego, poradnictwa zawodowego dla młodzieży, szkoleń dla nauczycieli, jak również 

zwiększenia kontaktów pomiędzy szkołami oraz firmami. Składane do fundacji wnioski mogą dotyczyć 

także inicjatyw na rynku pracy, które będą koncentrowały się na szkoleniach zawodowych, 

programach stypendialnych, działaniach z zakresu przedsiębiorczości społecznej, skierowanych do 

bezrobotnej młodzieży nie posiadającej odpowiedniego wykształcenia.  

„Fundacje działają niezależnie od naszego biznesu i najbardziej doceniają projekty, które wywierają 

największy efekt społeczny i mogą być elementem zmiany systemowej. Za każdą aplikacją musi stać 



 

 

wiarygodny biznes plan, aby mogła być zaakceptowana. W ten sposób każda zainwestowana złotówka 

przynosi najwięcej korzyści społeczeństwu” – dodaje Jacek Siwiński 

Wszelkie szczegółowe informacje o najnowszym naborze grantów, a także formularze aplikacyjne 

znajdują się na stronie http://veluxfoundations.dk/en/call-improving-educational-and-employment-

opportunities-young-people 

Dbając o równość szans w naborze przedstawiciele FUNDACJI i firmy VELUX nie doradzają w procesie 

aplikacji. 

O FUNDACJACH VELUX 

FUNDACJE VELUX składają się z dwóch organizacji non-profit, będących prywatnymi fundacjami 

dobroczynnymi VILLUM FOUNDEN i VELUX FOUNDEN.  Wśród ich obszarów działania są cele 

naukowe, środowiskowe, społeczne i kulturalne w Danii i na świecie. W 2016 roku, obie fundacje 

przyznały granty o łącznej wartości około 155 mln euro. Obie fundacje zostały powołane do działania 

przez dyplomowanego inżyniera Villum Kann Rasmussena - założyciela firmy VELUX i innych 

przedsiębiorstw z Grupy VKR, których misją jest dostarczanie ludziom światła, świeżego powietrza i 

lepszych warunków do życia. FUNDACJE VELUX działają w Polsce i w ciągu ostatnich 10 lat przekazały 

dla polskich organizacji ponad 100 mln zł na projekty przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu dzieci 

i młodzieży.  

*** 

Pytania dziennikarzy: 
 
Agnieszka Kamińska 
PR Manager, VELUX Polska 
tel.: (+48) 502 410 414, (22) 33 77 053 
e-mail: agnieszka.kamińska@velux.com 

 
 
Ewa Łukawska 
PR Manager, Komunikado PR  
tel.: (+48) 507 091 294, (22) 64 91 953 
e-mail: ewa.lukawska@komunikado.pl 

 

Informacje o Grupie VELUX 
Od 75 lat Grupa VELUX dzięki swoim produktom poprawia warunki życia ludzi w budynkach, umożliwiając lepszy 

dostęp do światła dziennego i świeżego powietrza. Oferta VELUX obejmuje szeroki asortyment okien do poddaszy 
oraz system doświetleń modułowych, jak również różnego rodzaju rolety wewnętrzne i zewnętrzne, żaluzje, 
zestawy izolacyjne oraz do zdalnego sterowania. Produkty te pomagają stworzyć zdrowy klimat wewnętrzny, 
idealny do pracy, nauki, zabawy i odpoczynku. Grupa VELUX działa globalnie – posiada przedstawicielstwa 
handlowe w ponad 40 państwach, zatrudnia około 9500 pracowników. Grupa VELUX należy do VKR Holding A/S, 
którego większościowym udziałowcem są Fundacje VELUX oraz rodzina założyciela. Więcej informacji na stronie 
www.velux.com. 
    
Informacja o Grupie VELUX i spółkach siostrzanych w Polsce 
Grupa VELUX i spółki siostrzane w Polsce, należące do duńskiego holdingu VKR, są największym producentem  
i eksporterem okien dachowych w Polsce, a ich poziom obrotów wynosi ponad 1,6 mld zł. Zatrudniają ok. 3800 
osób, w tym większość w czterech zakładach zlokalizowanych w Gnieźnie (dwie fabryki), Namysłowie i 
Wędkowach koło Tczewa. Firma cały czas się rozwija i inwestuje w nowe technologie, dbając jednocześnie o 
najwyższe standardy jakości, bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska. W ciągu ostatnich czterech lat (2012-
2016) Grupa VELUX i spółki siostrzane zainwestowały w Polsce 583 mln zł w modernizację i rozwój fabryk oraz 
dostosowanie ich do produkcji Nowej Generacji okien VELUX. Grupa VELUX jest obecna w Polsce od ponad 27 lat. 
Podstawą działalności firmy VELUX jest społeczna odpowiedzialność, której koncepcja i obszary działania zostały 
przedstawione w lokalnym raporcie CSR, będącym jednocześnie pierwszym takim raportem w branży stolarki. 
Więcej informacji na www.velux.pl. 
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