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Grantový program Volkswagen rodina 2021
Všeobecné informácie
Cieľová skupina:

•
•
•
•
•
•

Cieľ grantového
programu:

•
•

•
•

Účel podpory:

•
•
•
•
•
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Zamestnanci Volkswagen Slovakia, Volkswagen Group Services, s.r.o. a Porsche
Slovakia, spol. s.r.o.
Zdravotne znevýhodnené deti týchto zamestnancov
Zdravotne znevýhodnený/á partner/-ka týchto zamestnancov
Ťažko chorý (napr. onkologicky, neuromuskulárne) zamestnanec v stave nezavinenej
sociálnej núdze
Zamestnanec, ktorému zlý zdravotný stav následkom tragických okolností
spôsobených mimo pracovnej doby neumožňuje ďalej pokračovať v pracovnom
pomere
Zamestnanec – osamelý rodič/samoživiteľ v stave nezavinenej sociálnej núdze
Cielene podporiť zdravotne znevýhodnených priamych rodinných príslušníkov
(deti a partner/-ka) zamestnancov a tým ich zároveň motivovať k väčšej lojalite voči
zamestnávateľovi
Podporou hendikepovaných rodinných príslušníkov kolegov motivovať ostatných
zamestnancov ku zvýšenej kolegialite a záujmu o verejnoprospešné zmýšľanie i
konanie
Cielene podporiť zamestnanca, ktorému zmenený zdravotný stav neumožňuje
pokračovať v pracovnom pomere, alebo ktorý sa následkom choroby ocitne v sociálnej
núdzi
Cielene podporiť zamestnanca – osamelého rodiča/samoživiteľa predovšetkým v
oblasti zabezpečenia vzdelávania jeho dieťaťa/detí a podpore pri financovaní výdavkov
sociálne znevýhodnenej domácnosti
Edukácia
Pomoc pri financovaní režijných nákladov domácnosti
Zdravotnícke a terapeutické pomôcky a materiál
Rehabilitácia
Pomoc pri integrácii alebo inklúzii zdravotne znevýhodnených
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Grantový program Volkswagen rodina 2021
Suma podpory
• 1 000 EUR

Časový harmonogram
Prijímanie žiadostí:

• Písomne, priebežne počas roka 2021

Rozhodnutie a
poskytnutie podpory:

• Priebežne (hodnotiaca komisia zvyčajne zasadá štyrikrát do roka)

Zaslanie záverečnej
správy:
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• Do dvoch mesiacov od ukončenia platnosti zmluvy je obdarovaný povinný oboznámiť
darcu s presnou špecifikáciou použitia daru
• Súčasťou špecifikácie musia byť fotokópie všetkých finančných dokladov súvisiace s
darom, ktoré je obdarovaný povinný doručiť do Nadácie
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Grantové pravidlá
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
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O podporu môže požiadať výhradne zamestnanec v aktívnom pracovnom pomere na dobu
neurčitú, ktorého dieťa alebo partner/-ka je zdravotne znevýhodnenou osobou
O podporu môže požiadať výhradne zamestnanec, ktorého miestom trvalého pobytu je
Slovenská republika.
O podporu môže požiadať výhradne zamestnanec, ktorého zdravotná spôsobilosť
spôsobená okolnosťami nesúvisiacimi s výkonom práce neumožňuje ďalej pokračovať v
pracovnom pomere
O podporu môže požiadať výhradne ťažko chorý zamestnanec, ktorý sa nachádza v stave
nezavinenej sociálnej núdze
O podporu môže požiadať výhradne zamestnanec – osamelý rodič/samoživiteľ v stave
nezavinenej sociálnej núdze
Zameranie (účel) žiadosti o podporu musí byť v prvom rade najmä na oblasť edukačnú, v
prípade zdravotne znevýhodneného môže slúžiť i na zakúpenie terapeutických a
zdravotníckych pomôcok a materiálu, rehabilitáciu či pomoc pri integrácii alebo inklúzii
zdravotne znevýhodneného zamestnanca alebo priameho rodinného príslušníka (dieťaťa,
partnera/ky) zamestnanca. V prípade zamestnanca – osamelého rodiča/samoživiteľa je
potrebné stav sociálnej núdze v písomne doručenej žiadosti zdôvodniť prípadne
zdokladovať príslušným úradom v mieste trvalého bydliska
Odborná terapia, rehabilitácia, operácia, kúpeľná liečba a iná liečba za účelom zlepšenia
zdravotného stavu musí byť realizovaná na území Slovenskej republiky
Žiadosť musí mať obsahovú kvalitu, musí byť jasná, konkrétna a presvedčivá
Všetky informácie uvedené v žiadosti musia byť pravdivé
Súčasťou žiadosti musí byť ošetrujúcim lekárom potvrdená správa o zdravotnom stave
(diagnóze) s dátumom nie starším ako 3 mesiace
Dlhotrvajúci/nemenný zdravotný stav/diagnózu je potrebné potvrdiť „Čestným
prehlásením“ žiadateľa o jeho pretrvávaní.
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Grantové pravidlá
Žiadateľom o grant
môže byť:

•
•
•
•
•

Podmienky
poskytnutia podpory:
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•
•
•
•

Výhradne zamestnanec v aktívnom pracovnom pomere na dobu neurčitú, ktorý má
zdravotne znevýhodneného priameho rodinného príslušníka - dieťa alebo partnera/-ku
Výhradne zamestnanec, ktorého miestom trvalého pobytu je Slovenská republika.
Výhradne zamestnanec, ktorého zdravotný stav následkom tragických udalostí
nesúvisiacich s výkonom jeho/jej práce vyradí z pracovnej činnosti
Výhradne ťažko chorý (onkologicky, neuromuskulárne) zamestnanec v stave nezavinenej
sociálnej núdze
Výhradne zamestnanec – osamelý rodič/samoživiteľ v stave nezavinenej sociálnej núdze
Žiadateľ o grant môže získať podporu jednorázovo vo výške 1000 EUR jedenkrát za
kalendárny rok.
Hodnotiaca komisia môže rozhodnúť o výnimke z predchádzajúceho pravidla.
O poskytnutí podpory rozhoduje Komisia na svojom zasadnutí
Komisia rozhoduje na základe opodstatnenosti dôvodov uvedených v žiadosti, stupňa
postihnutia ako i ostatných okolností
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