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Celem FUNDACJI VELUX jest wspieranie rozwoju 
edukacji zawodowej i szkoleń (VET – Vocational 
Education and Training) oferowanych młodym 
ludziom w całej Europe, ze szczególnym 
uwzględnieniem Europy Środkowej i Wschodniej.

Działania realizowane w ramach programu 
koncentrują się w pierwszej kolejności na takich 
krajach, jak Polska, Węgry, Czechy i Słowacja, zaś 
w drugiej kolejności na stosownych inicjatywach 
partnerskich oraz podobnych projektach 
wdrażanych w pozostałej części kontynentu 
europejskiego.

Naszą motywację czerpiemy z dążenia do 
zwiększenia liczby młodych ludzi posiadających 
odpowiednie umiejętności zawodowe, 
pożądane na rynku pracy zarówno obecnie, jak 
i w przyszłości. Naszym celem jest więc znaczące 
podniesienie poziomu jakości kształcenia 
i szkoleń zawodowych (o ponad 20%), ponieważ:

• Firmy coraz częściej zgłaszają zapotrzebowanie 
na odpowiednio wykwalifikowany personel 

• Młodzi ludzie uczestniczą w programach 
edukacji zawodowej widząc w nich szansę 
na lepsze zatrudnienie i bardziej pomyślną 
przyszłość 

• Społeczeństwo jako takie w coraz większym 
stopniu postrzega karierę w zawodach 
rzemieślniczych jako szansę na rozwój

 GŁÓWNE OBSZARY DZIAŁANIA
Celem programu jest ułatwienie młodym 
ludziom wejścia na rynek pracy poprzez 
skoncentrowanie się na edukacji i szkoleniach 
zawodowych, oraz na związanych z nimi 
aktywnościach.

Główne obszary naszego działania zostały 
określone poniżej. Warto jednak podkreślić, 
że zakres ten wciąż ulega zmianie i należy się 
spodziewać wprowadzania do niego kolejnych 
modyfikacji:

1.  Projekty w zakresie mobilności przeznaczone 
dla uczniów, nauczycieli, menedżerów oraz 
innych osób decydujących o programach 
i zakresach programów edukacyjnych oraz 
o kierunkach ich rozwoju. Zwiększanie 
stopnia mobilności ma się odbywać dzięki 
współpracy i stypendiom, programom 
wymiany oraz dzieleniu się nowymi 
metodami i treściami.

2.  Projekty w zakresie doskonałości 
koncentrujące się na najważniejszych 
dla branży platformach, postrzeganych 
jako kluczowe i niezwykle ważne dla 
ustawicznego doskonalenia systemu 
edukacyjnego. Obecnie za takie uważa 
się: szkolenie zawodowe na poziomie 
eksperckim (nazywane również „zawodowym 
doktoratem”), umiejętności miękkie, 
szkolenie poprzez pracę, a także uznawanie 
zdobytych wcześniej kwalifikacji.

3.  Rozwój inicjatywy i-VET, będącej 
zorientowanym na potrzeby społeczne 
działaniem koncentrującym się na 
konkretnych, zagrożonych podwyższonym 
poziomem ryzyka grupach i/lub obszarach 
geograficznych, które będą korzystać 
z programów dostosowanych do ich 
indywidualnych potrzeb.

 POPRAWA POZIOMU JAKOŚCI
Prowadzona nieustannie samoocena połączona 
z oceną zewnętrzną jest jednym z głównych 
czynników przyczyniających się do postępu 
i poprawy poziomu jakości. Ważne są również 
ustawiczne, prowadzone na wszystkich 
poziomach (studenci, nauczyciele, zarządcy szkół 
i firmy zaangażowane w proces edukacyjny) 
oceny podejmowanych inicjatyw i ich wyników. 
Zapewnimy odpowiednie ramy umożliwiające 
tego rodzaju działania, w których muszą 
uczestniczyć podmioty korzystające z grantów.

Cele systemowe naszej inicjatywy są 
definiowane i modyfikowane w miarę potrzeb, 
poprzez odpowiednią alokację budżetów. 
W grudniu 2017 roku zarząd podjął decyzję 
o przyznaniu początkowego budżetu 
w wysokości 100 milionów DKK (13,5 mln EUR).

 PODSTAWY DZIAŁANIA I NASZE 
PODEJŚCIE
Program może być realizowany dzięki temu, 
że FUNDACJE VELUX są właścicielami spółek 
należących do Grupy VKR, oraz dzięki chęci 
wspierania społeczności, w których Grupa VKR 
działa.

Nasza wizja zakłada, że program będzie 
promował lepsze warunki pracy oraz będzie 
kreował szanse na lepszą przyszłość w Europie 
Środkowej i Wschodniej.

W okresie of 2007 do 2016 roku główny 
nacisk położony był na realizację projektów 
społecznych i edukacyjnych skierowanych do 
dzieci i młodzieży z zagrożonych środowisk.

Od roku 2017 koncentrujemy się natomiast 
na projektach, które mogą stanowić przykład 
sposobu poprawy warunków edukacji 
zawodowej oraz możliwości zatrudnienia 
młodych ludzi.

Do wykorzystywanych przez nas instrumentów 
należą: dialog z wnioskodawcami, pomoc 
w opracowywaniu opisów projektów, kontrola 
zakładanych celów, stopnia realizacji i aspektów 
finansowych, a także przyjazna rywalizacja, 
monitorowanie na każdym etapie projektu, 
wsparcie przy sporządzaniu sprawozdań oraz 
podsumowywanie doświadczeń i wiedzy 
zebranej w trakcie realizacji projektów. 
Zapewniamy zasoby finansowe umożliwiające 
odpowiednie wspieranie projektów 
i pozwalające na osiągnięcie odpowiedniego 
poziomu ich jakości. Oferujemy także 
strategie wyjścia z projektów oraz możliwość 
przetestowania dobrze rokujących inicjatyw 
prowadzących do poprawy konkretnych 
warunków nauki, pracy i życia młodych ludzi.

Dążymy do tego, by być postrzeganym 
jako poważny partner o wysokim poziomie 
ambicji, który stawia zrozumiałe wymagania, 
jest krytyczny i zadaje logiczne pytania 
podmiotom, z którymi współpracuje podczas 
realizacji projektów. Nasz nieustanny dialog 
z wnioskodawcami – prowadzony zarówno 
przed, w trakcie jak i po zakończeniu 
realizacji grantu – jest stosunkowo mało 
zbiurokratyzowany, a także otwarty na logiczne 
argumenty i zdrowy rozsądek.

Pełnimy rolę mentora i katalizatora, starając 
się promować działania skoncentrowane na 
osiągnięciu konkretnych celów i skupiając się 
na wysokim poziomie jakości i wiarygodności 
wspieranych przez nas projektów.

FUNDACJE VELUX to dwie organizacje non-profit – VILLUM FONDEN oraz VELUX FONDEN. Przyznają one granty w dziedzinie nauki, ochrony środowiska, 

społeczeństwa i kultury, zarówno w Danii jak i poza jej granicami. W roku 2017 obydwie fundacje sfinansowały projekty warte w sumie około 168 mln EUR.

Obydwie fundacje zostały powołane do działania przez inż. Villuma Kanna Rasmussena – założyciela firmy VELUX oraz innych należących do Grupy VKR spółek, 

których przeznaczeniem jest poprawa warunków życia ludzi w budynkach poprzez umożliwienie im lepszego dostępu do światła dziennego i świeżego powietrza.

www.veluxfoundations.dk


