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Zasadnutie hodnotiacej komisie Nadácie Volkswagen Slovakia máj 2017
Projekty zamestnancov Partner
ŽiadateľŽiadaná suma
Názov žiadateľa/ Mesto
Názov projektu Krátka charakteristika predkladaného projektu
kraj
podpory
RoboCup Junior - Reprezentácia Slovenska a podpora mladých ľudí v rozvoji ich
Slovenská spoločnosť
Soccer Open
talentov v elektronike, programovaní a konštrukcii robotov.
elektronikov, BA
league
BA
1 000,00 €
Cieľom projektu je poskytnúť seniorom z Domu nádeje kvalitnejšie
voľnočasové aktivity, ako i rehabilitačné služby. V Dome nádeje
plánujeme zrealizovať Tréning pamäte, Tvorivé dielne a Pohybové
cvičenia.Našou snahou je seniorov neustále zapájať nielen do
realizácie, ale aj do prípravných činností. Aktivity plánujeme
opakovať s týždennou pravidelnosťou a tým posilniť návštevnosť
Domu seniormi aj z okolia. Projekt povedie k vyššej aktivite
seniorov v stacionári, k precvičovaniu pamäti a ku zvyšovaniu
samotnej vitality. V októbri 2017 plánujeme zrealizovať Deň
Spolok sv. Vincenta de
SO ŠEDINAMI NA otvorených dverí pre spoluobčanov.
Paul na Slovensku, BA
HLAVE
BA
1 000,00 €

Do-Re-Mi, BA

Základná škola, Staškov
502

Projekt podporujúci aktivity detí zo základnej umeleckej školy J.
Albrechta. Jendou z oblastí, v rámci nadviazania na spoluprácu
medzi školou a tímom MA nástrojárne z minulosti, je aktívne
zapojenie malých umelcov do projektu prepájajúceho umenie a
svet techniky. Umelecky nadané deti vytvoria rôzne designy
zoštitov, spracujúc toto prepojenie ich pohľadom. Prostriedky z
grantu budú určené na zakúpenie vyučovacích pomôcok pre tieto
deti v záujme podpory a rozvíjania ich talentu.

BA

Dizajn zošitov

ZA

Našim zámerom je vytvoriť čo najlepšie podmienky pre vyučovanie
nemeckého jazyka v našej ZŠ, aby boli žiaci schopní komunikovať v
nemeckom jazyku a dorozumieť sa v krajinách EU. Na vyučovaní
chceme používať modernú techniku, čo najlepšie vzdelávacie
programy a aplikovať moderné metodické postupy. Aktivity:
besedy, organizácia dňa jazykov - prezentácia krajín, kde sa
používa nemecký jazyk. Žiaci sa na aktivitách zoznámia s kultúrou a
tradíciami krajín, spoznajú rozdiely, rozšíria si slovnú zásobu a
Po nemecky hravo získajú prehľad. Zároveň si pripravia ochutnávku tradičných jedál.

1 000,00 €

1 000,00 €

Ing. Katarína
5 Beciková
Spolu

OZ Nie sme sami, Prešov

PO

Hipoterapia nám
pomáha

Hipoterapia je terapia, ktorá využíva komplexné pôsobenie koňa
na klienta. Vďaka projektu bude možné podporiť deti a mladých
ľudí v rozvíjaní ich schopností a možností, v ich integrácii do
normálneho soc. prostredia, bude tiež možné zlepšiť ich pozornosť,
jemnú motoriku, rovnováhu, zlepšiť dýchanie, zmierniť až odstrániť
poruchy reči, podporiť deti k aktívn. životnému štýlu.
Prostredníctvom hipoterapie chceme pozit.ovplyvniť následky
ment. a fyz. postihnutia. V porovnaní s intaktnou populáciou majú
obmedzené možnosti aktivít. Možnosť aktivity, nového zážitku im
prinesie uspokojenie a pozitívne ovplyvní psych. i fyz. smerovanie.

975,00 €
4 975,00 €

