Zasadnutie hodnotiacej komisie Nadácie Volkswagen Slovakia v máji 2018
Projekty zamestnancov Partner
P.č. Meno
zamestnanca*

1 Dušan Kutálek

2 Peter Turčan

Alexandra
3 Pappová

4 Anna Lajchová

Názov žiadateľa/
Mesto

Žiadateľ- Názov projektu
kraj

Spojená škola
Beethovenova,
Trnava
TT
Združenie rodičov a
zástupcov žiakov na
Základnej škole
Alexandra Dubčeka,
BA
BA

Občianske združenie
Mareena, BA
BA

Rodičovské
združenie pri
Materskej škole SNP,
Ivanka pri Dunaji
BA

Krátka charakteristika predkladaného projektu

Žiadaná
suma
podpory

Interaktívna
tabuľa vo
vyučovaní

Práca s interaktívnou tabuľou podporuje poznávací proces žiakov s mentálnym a
viacnásobným postihnutím. Mení informácie na poznatky, rozvíja u žiakov pozornosť,
zručnosti. Úlohy je možné upravovať podľa ich individuálnych možností a schopností.
Interaktívne výukové programy sú atraktívne, aktivizujú žiakov. Práca na interaktívnej
tabuli je vhodná technická pomôcka pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami. Informačné a komunikačné technológie kladne ovplyvňujú vyučovanie a v
špeciálnej edukácii majú značný význam. Pre niektorých žiakov so zdravotným
postihnutím slúžia aj ako kompenzačné pomôcky.

1 000,00 €

Hurá - mám
bicykel

Zakúpenie 4 ks bicyklov a výbavy pre rozvoj pohybových aktivít žiakov so sociálne
slabšieho prostredia a umožnenie dopravy do školy na bicykli.

1 000,00 €

Cieľom projektu je nadobudnutie základných PC zručností pre skupinu 10 utečencov
Zlepšenie PC
žijúcich v Košiciach, ktorým bola na Slovensku udelená medzinárodná ochrana. Projekt
zručností pre ľudí nadväzuje na PC kurzy zorganizované v rokoch 2016-2017 v Bratislave. Nadobudnutie
s udelenou
zručností cez PC kurz sa veľmi osvedčilo a preto chceme túto možnosť sprostredkovať aj
medzinárodnou utečencom žijúcim v Košiciach. So znalosťou balíka MS Office a nadobudnutím zručností
ochranou na
v programoch Word, Power point a Excel, majú možnosť posilniť svoje vedomosti a
Slovensku
nájsť si lepšiu prácu. Znalosti môžu využiť i v súkromnom živote.

Hravo - zdravo

Projekt "Hravo - zdravo" je zameraný na pohybovú výchovu. Materská škola je
významným obdobím v živote detí, pretože sa tu deti nielen socializujú a učia nové
zručnosti a návyky, ale si tu utvárajú i prvotné postoje a hodnoty života ako napr.
priateľstvo, pomoc, spolupráca i zdravý životný štýl. Športové aktivity prispejú k
zdravému životnému štýlu. Týmto projektom chceme obohatiť našu materskú školu o
nové príťažlivé pomôcky, ktoré zabezpečia u detí rozvoj ich pohybových zručností a
zdravia.

990,00 €

995,60 €

Adriana
5 Bittnerová

Občianske združenie
DELPHINUS podpora
talentovaných
plavcov, Košice
KE

Podpora piatich
plavcov z
mnohopočetnej
rodiny.

Cieľom projektu je podpora mnohočlennej rodiny Neufeldovcov, kde je desať detí a
piati plávajú v klube ŠKP Košice. Táto poprora trvá už viac rokov. Z grantu budú hradené
mesačné oddielové príspevky, preteky, plaveckú výstroj, sústredenia a iné náklady,
ktoré pomôžu deťom rozvíjať ich pohybové zručnosti.

1 000,00 €

Adriána
6 Lovásová

Občianske združenie
Volejbalový klub
Bernolák, BA
BA

Cieľom projektu je rozvíjať pohyblivosť mládeže a tým zabrániť narastajúcej obezite detí
Pohyb pre telo aj v školskom veku. Propagácia zdravej športovej aktivity ako prevencie voči nesprávnemu
dušu
držaniu tela.

999,80 €

Katarína
7 Jankovičová

Občianske
združenie Sloboda
zvierat, BA

BA

Z prostriedkov zakúpime CO2 prístroj potrebný na zabezpečenie umelého dýchania pre
Učme sa, že
zvieratá počas veterinárnych operácií v útulku Slobody zvierat. Pomôžeme tak
zviera nie je vec. zvieratám, ktoré sú odkázané na pomoc človeka.

1 000,00 €

BA

Cieľom projektu je vybudovať v časti školského areálu,RELAXFIT PARK, ktorý budú
využívať nielen deti ZŠ Lachova (414), ale i ich súrodenci a rodičia s cieľom osvojiť si
pohybové zručnosti. Súčasťou RELAXFIT PARKU budú herné a oddychové prvky na
posilňovanie a trénovanie rovnováhy, ktoré budú k dispozícii aj počas víkendov na
oslavy detí zo ZŠ a iné športovo-spoločenské akcie. V rámci projektu bude
zorganizovaná spoločná brigáda a po vybudovaní RELAXFIT PARKU i športové podujatia
pre deti a rodinných príslušníkov školy, ktorí budú súťažiť v rôznych disciplínach.
RelaxFit park sa bude využívať na hodinách TV, v školskom klube a na športových
krúžkoch na škole.

1 000,00 €

Katarína
8 Mariňáková

Základná škola
Lachova, BA

Občianske združenie
Slovenská
spoločnosť
9 Róbert Zajaček elektronikov, BA
BA
Spolu

RELAXFIT PARK

Vývojom robotov na slovenské a medzinárodné súťaže podporujeme mladých ľudí v
RoboCup Junior - rozvoji ich talentov v elektronike, programovaní a konštrukcii robotov. Čo sa týka aktivít
Soccer Open
náš projekt sa venuje kompletnému vývoju robotov - od prvotného návrhu designu až
League
po oživenie procesorov a naprogramovanie všetkých potrebných algoritmov.

1 000,00 €
8 985,40 €

