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Bohatý plán podpôr od Nadácie
na rok 2017
Nadácia plánuje v tomto roku rozšíriť svoje zmysluplné
aktivity vo všetkých oblastiach. Otvorí až 12 grantových
programov a najlepšie projekty škôl, neziskových organizácií či občianskych združení podporí sumou vyššou
ako 500 000 eur. Počas prvého štvrťroka budú otvorené
grantové programy: Projekty zamestnancov a Zelená
dobrovoľníkom (pre zamestnancov Volkswagen Slovakia),
Projekty zamestnancov – Partner (pre zamestnancov
partnerských spoločností Volkswagen Slovakia), Bezpečne na cestách (pre materské školy) a Vzdelaním k integrácii (program zameraný na integráciu detí zo zariadení
sociálnych služieb). V marci prebehne v zážitkovom centre vedy Aurelium v Bratislave aj národné kolo pretekov
vodíkových áut zapojených do grantového programu
Stredné školy a technika. Do nového roka vstúpila Nadácia s novým logom, ktoré jednoznačne potvrdzuje sociálnu zodpovednosť spoločnosti Volkswagen Slovakia.

Rozvoj nemeckých jazykových
schopností vďaka rozprávkam

Zelená dobrovoľníkom
a krajším školským dvorom

Projekt S Nadáciou v pohybe
pokračuje aj v tomto roku

Dňa 1. februára sa uskutočnil v Goetheho inštitúte
seminár pre učiteľky z Nadáciou podporovaných materských škôl. Zúčastnili sa ho štyri učiteľky z Materskej
školy Pavla Horova v Bratislave a jedna z Materskej
školy na Družstevnej ulici v Martine. Počas celodenného seminára sa učili ako zaujímavo sprostredkovať
cudzí jazyk deťom v predškolskom veku. Takouto metódou je rozprávanie rozprávkových príbehov. Okrem
štúdia metodiky si ju mohli na seminári samy prakticky
vyskúšať. Hlavným prínosom učenia nemčiny prostredníctvom rozprávok je, že deti rýchlo vtiahnu do deja
a uľahčujú im vnímanie príbehu v cudzom jazyku. Deti
v nemeckých triedach sa majú v novom roku na čo tešiť.

Nadácia otvorila už druhý ročník grantového programu
Zelená dobrovoľníkom. Určený je školám v spolupráci
so zamestnancom Volkswagen Slovakia. Vďaka vašej
odozve na úspešný prvý ročník bude tento rok podporených až 40 podaných projektov, každý z nich môže
získať grant vo výške 500 eur. Zapojte sa a pomôžte
skrášliť prostredie na dvoroch materských a základných škôl, na ktorých denne trávia čas vaše ratolesti.
Online žiadosti s fotodokumentáciou stavu areálu pred
plánovanou revitalizáciou môžete podať do 24. februára 2017. Úprave areálu, oprave lavičiek, ihriska či sadeniu sa budú dobrovoľníci venovať počas jarných mesiacov. Vybrané projekty sa zrealizujú od marca do mája.

Nadácia Volkswagen Slovakia odštartovala v uplynulom
roku jedinečný dlhodobý projekt na podporu detských
domovov a domovov sociálnych služieb. Na pol roka
im zapožičiava automobil, ktorý im uľahčuje každodenný náročný režim. Predseda správnej rady Nadácie Eric
Reuting vyžreboval v roku 2016 až päť zariadení, ktoré
sa tešili, a niektoré z nich sa stále tešia, z nového pomocníka: 1. Detský domov Košická Nová Ves, 2. Detský domov „Lienka“ Veľké Kapušany, 3. Detský domov
Holíč, 4. Charita Modra, 5. PE – ES, n.o. – zariadenie pre
seniorov v Diviackej Novej Vsi. Prvé kolo prihlasovania
do projektu v roku 2017 bude spustené už v marci. Video o projekte si môžete pozrieť tu.

Podajte svoj zamestnanecký
projekt už teraz

Aktívne v svätojurskej Mozaike
na LEGOmánii

Od 25. januára do 24. februára majú zamestnanci Volkswagen Slovakia možnosť zapojiť sa do prvého kola
obľúbeného grantového programu Projekty zamestnancov. Vďaka vysokému záujmu zamestnancov bol
rozpočet na tento grantový program zvýšený takmer na
dvojnásobok a podporených by malo byť až 200 projektov sumou 1000 eur na projekt. Tieto budú v priebehu roka starostlivo vyberané komisiou až v troch kolách
– v januári, v apríli a v auguste. Ďalšie informácie ako aj
online žiadosť nájdete na stránke Nadácie.

Nadácia Volkswagen Slovakia podporila zamestnanecký
projekt Františka Klačana z haly H8, ktorý prostredníctvom občianskeho združenia Mozaika zvýšil záujem
detí o aktívne využitie voľného času prostredníctvom
pútavých činností. Kreativitu, tvorivosť avšak i trpezlivosť si mohli vyskúšať 6 až 11 ročné deti zo Svätého Jura prostredníctvom z grantu Nadácie zakúpených
pomôcok aj pri aktivite LEGOmánia. Zapojilo sa do nej
viac ako 35 detí s rodičmi a ďalších šesť dobrovoľníkov
v úlohe animátorov.

Zapojte sa do súťaže
Pomáhajte a vyhrajte!
Venujte zvyšné
centy!

Poukážte
2 % z daní!

Príďte na
eko-brigádu!

Pomôžte druhým vďaka
zamestnaneckým
projektom!

Zapojte sa do súťaže, ktorú v roku 2017 Nadácia pripravila hlavne pre zamestnancov Volkswagen Slovakia.
Stačí, keď sa stanete súčasťou jej užitočných projektov
aspoň jedným zo štyroch spôsobov: 1) darujete jej svoje
restcenty, 2) poukážete 2% z podielu zaplatenej dane, 3)
podáte zamestnanecký projekt alebo 4) prídete na ekobrigádu do Devínskej Novej Vsi alebo do Martina. Víťazom
budú zapožičané vozidlá a pre nimi podporované zariadenia získajú štedré finančné odmeny. Počet absolvovaných aktivít zvyšuje vaše šance!

Kontakt na Nadáciu Volkswagen Slovakia:
Ing. Boris Michalík, správca Nadácie Volkswagen Slovakia
Projektové manažérky Nadácie Volkswagen Slovakia:
Mgr. Katarína Mariňáková | Ing. Alexandra Pappová, PhD. | PhDr. Mgr. Adriana Smolinská
Tel.: +421 2 6964 2858, E-Mail: nadacia@volkswagen.sk
www.nadacia-volkswagen.sk
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Pomáhajte a vyhrajte
s Nadáciou
Nadácia Volkswagen Slovakia pripravila v tomto roku
pre zamestnancov spoločnosti Volkswagen Slovakia zaujímavú súťaž. Zapojte sa do aktivít Nadácie a okrem toho,
že podporíte dobrú vec, môžete vyhrať lákavé ceny: finančnú podporu pre školu, neziskovú organizáciu alebo
občianske združenie podľa vlastného výberu a pre seba
automobil na letnú celozávodnú dovolenku! Do aktivít
Nadácie sa môžete zapojiť jedným zo štyroch spôsobov:
zaregistrujte sa ako darca zvyšných centov pre Nadáciu,
poukážte Nadácii 2% alebo 3% z daní za uplynulý rok, zúčastnite sa na jednej z tohtoročných eko-brigád alebo podajte zamestnanecký projekt. Za každú z aktivít získavate
jeden prihlasovací lístok, ktorým budete zaradený do záverečného žrebovania. Čím viac aktivít Nadácie podporíte,
tým je vaša šanca na výhru vyššia! Záverečné žrebovanie
sa uskutoční v júni 2017. Ďakujeme, že chcete s nami pomáhať. Viac informácií nájdete tu.

Deti si vyberali povolanie
so Živou knižnicou

Učiteľov nemčiny pozývame
na praktický seminár

Vodíkové autá sa pripravujú
na súťaž

Dňa 28. februára zorganizovalo MOJEMesto – detské
mesto povolaní v Bory Mall Tematický deň so Živou
knižnicou ako súčasť interaktívnej výstavy „Čím chceš
byť!“ podporovanej Nadáciou Volkswagen Slovakia.
Pre deti posledných ročníkov základných škôl bol pripravený interaktívny program s cieľom rozvíjať zručnosti
a kompetencie potrebné k výberu správneho budúceho
povolania založený na využití neformálnych metód kariérneho poradenstva. O konkrétnej činnosti jednotlivých povolaní sa žiaci mohli porozprávať so ,,živou
knihou”, teda zástupcami jednotlivých firiem a povolaní.
Odvetvie automobilového priemyslu zastupoval mechatronik zo spoločnosti Volkswagen Slovakia.

Nadácia Volkswagen Slovakia v spolupráci so Štátnym
pedagogickým ústavom Bratislava a Goetheho inštitútom pozýva učiteľov nemčiny zo základných škôl
na bezplatné informačné podujatia a semináre v rámci
projektu Experimentovanie po nemecky. Učitelia dostanú potrebný učebný materiál a kufrík s predmetmi
na experimenty, ktorý im bude ďalej slúžiť na hodinách
nemčiny alebo prírodovedy. Unikátny projekt využíva
metodiku CLIL založenú na integrovaní jazyka do odborného predmetu zábavnou formou. Prídite na informačný seminár do Bratislavy (12.5.), Banskej Bystrice
(9.6.), Žiliny (6.6.) alebo do Košíc (2.6.). Online prihlášku
je potrebné vyplniť najneskôr do 7. apríla.

V januári sa v Modre pod odborným vedením uskutočnilo školenie k pripravovaným pretekom vodíkových áut
podporovaných Nadáciou. Zúčastnili sa ho zástupcovia
zo všetkých 12 škôl zapojených do zaujímavého projektu. Až päť z nich môže na ňom môže pracovať práve
vďaka grantovému programu Stredné školy a technika. Na školení bola predstavená myšlienka celého
projektu, zúčastnení sa bližšie zoznámili s princípom
fungovania vodíkového RC auta a mohli sa inšpirovať
rôznymi didaktickými pomôckami, ktoré majú napomôcť včleneniu tematiky obnoviteľných zdrojov energie
do vyučovacieho procesu. Svoje schopnosti budú môcť
na pretekoch predviesť v praxi už v apríli. Držíme im palce!

Projekty zamestnancov a Zelená
dobrovoľníkom sú uzavreté

Na škole vo Vlčanoch čítame
v rôznych jazykoch

V ukončenom prvom kole grantového programu Projekty zamestnancov zaregistrovalo žiadosť až 117 zamestnancov Volkswagen Slovakia. V už druhom ročníku
programu Zelená dobrovoľníkom bolo prijatých 29 žiadostí o grant. O podporených projektoch vás budeme
informovať tento mesiac na internetovej stránke Nadácie a mailom. Tí, ktorí sa nestihli zapojiť do prvého
kola, budú mať opäť šancu v apríli. Pre zamestnancov
partnerských spoločností bude grantový program Projekty zamestnancov Partner otvorený už 1. marca.

Nadácia Volkswagen Slovakia podporila zamestnanecký
projekt Petra Tótha z analýzy procesov produktov, ktorého úmyslom bolo podporiť záujem detí o svet kníh a literatúru. Z grantu Nadácie boli zakúpené knižky a vybudovaný atraktívny čitateľský kútik pre žiakov Základnej
školy s materskou školou vo Vlčanoch. Záujem o čítanie
stúpol, väčšie deti čítajú menším, či interpretujú prečítaný text maľbou. V školskom roku 2016/2017, ktorý
je súčasne rokom čitateľskej gramotnosti, škola začala
s organizáciou čitateľských maratónov za účasti rodičov.

Pomáhajte 2 % a venujte ich
na dobrú vec
Poukázaním 2 % z dane môžeme opäť pomôcť tým,
ktorí to najviac potrebujú – sirotám po zamestnancoch
Volkswagen Slovakia, zdravotne znevýhodneným deťom,
deťom z detských domovov či sociálne slabším z celého
Slovenska. Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej
dane nájdete v marcovej výplatnej páske. Odovzdať
ho môžete v kancelárii Nadácie, v mzdovej učtárni alebo
u príslušnej personalistky do 24. apríla. Presný postup
získate na intranete.

Kontakt na Nadáciu Volkswagen Slovakia:
Ing. Boris Michalík, správca Nadácie Volkswagen Slovakia
Projektové manažérky Nadácie Volkswagen Slovakia:
Mgr. Katarína Mariňáková | Ing. Alexandra Pappová, PhD. | PhDr. Mgr. Adriana Smolinská
Tel.: +421 2 6964 2858, E-Mail: nadacia@volkswagen.sk
www.nadacia-volkswagen.sk
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Nadácia pokrstila novú hru
pre nevidiacich MEMONIK
Vo štvrtok 16. marca bola pokrstená nová spoločenská hra
MEMONIK, ktorá za svoj vznik vďačí aj podpore
Nadácie Volkswagen Slovakia. MEMONIK je unikátna
hmatová spoločenská hra spájajúca svet vidiacich
a nevidiacich prostredníctvom netradičného pexesa obrázky na ňom nahrádzajú rôzne materiály a dezény.
Hráči musia dvojice správne identifikovať pomocou hmatu,
pričom rozvíjajú svoju priestorovú orientáciu, trénujú si
trpezlivosť a hmatovú pamäť. Vidiacim, hrajúcim
so škraboškou na očiach, môže hra pomôcť pochopiť, ako
sa cíti nevidiaci človek a vnímať aj iný rozmer komunikácie
cez dotyky a slová. Je výbornou pomôckou na rozvíjanie
a udržiavanie aktivity u starších ľudí alebo detí s autizmom.
Niet divu, že výnimočná hra priniesla svojej autorke
Nikolete Čeligovej prestížne ocenenie Národnej ceny
za dizajn. Viac informácií o hre MEMONIK nájdete tu.
Zamestnanci Volkswagen Slovakia ju nájdu aj vo VW Shope.

Viac náučných chodníkov
na Slovensku

Zápis do jazykovej triedy
už tento mesiac

Kto môže aktuálne žiadať
o grant od Nadácie

Ako odpoveď na vysoký záujem o aktivity s tematikou
životného prostredia otvorila Nadácia nový grantový
program. Grantom vo výške 2300 € na projekt podporí
obnovu alebo vybudovanie náučných chodníkov
v zaujímavých lokalitách chránených prírodných území
alebo inak hodnotných krajinných oblastí na Slovensku.
Podmienkou podpory je prepojenie náučných chodníkov
s interaktívnym zážitkovým vzdelávaním pre deti
a mladých priamo v prírode. Vďaka náučným chodníkom si
budú môcť rozšíriť vedomosti o životnom prostredí
a ochrane prírody v blízkom okolí. Ak chcete podporiť
rozvoj svojho regiónu, dajte nám o tom vedieť do 5. mája
v žiadosti o grant.

Máte už vybratú školu pre budúcoročného prváčika?
Základná škola Ivana Bukovčana v Devínskej Novej Vsi vás
pozýva na Deň otvorených dverí vo štvrtok 6. apríla.
Oboznámite sa s jedinečným konceptom vzdelávania
v nemčine, ktorý je tu úspešne zabehnutý už päť rokov.
Vďaka podpore Nadácie škola aj v budúcom školskom roku
otvorí triedu s rozšírenou výučbou nemeckého jazyka. Žiaci
budú mať v rozvrhu nielen viac hodín nemčiny, ale budú ju
využívať aj na ďalších predmetoch ako aj pri pestrých
voľnočasových aktivitách - recitačných súťažiach,
s partnerskou rakúskou školou či pri príprave divadielka.
Zápis detí do prvého ročníka sa uskutoční 21. a 22. apríla
v priestoroch školy.

Nadácia Volkswagen Slovakia aktuálne vypísala tri
grantové programy v rôznych oblastiach. O grant sa môžu
uchádzať angažovaní zamestnanci partnerských
spoločností Porsche Slovakia a AutoVision Slovakia
v grantovom programe Projekty zamestnancov Partner,
ktorý bude otvorený do 11. mája, rovnako ako grantový
program Vzdelaním k integrácii pre domovy sociálnych
služieb. Organizácie a združenia venujúce sa životnému
prostrediu môžu do 5. mája predkladať projekty v rámci
nového grantového programu Náučné chodníky.
V priebehu apríla budú otvorené ďalšie dva grantové
programy - Vzdelanie = budúcnosť pre detské domovy
a druhé kolo obľúbených Projektov zamestnancov.

Nadácia zvyšuje bezpečnosť detí
na cestách

Komunikáciou k porozumeniu
zdravotne znevýhodnených detí

Dňa 31. marca sa hodnotiaca komisia podujala na ťažkú
úlohu – vybrať 23 najlepších projektov materských škôl
spomedzi 123 prijatých žiadostí v rámci grantového
programu Bezpečne na cestách. Nadácia ním podporuje
najmä realizáciu detských dopravných ihrísk s cieľom
zvýšiť bezpečnosť detí v bežných dopravných situáciách.
Zoznam starostlivo vybraných projektov, ktoré od Nadácie
získajú celkovú podporu vo výške 61 600 € a každá škôlka
aj drevenú stavebnicu a reflexné vestičky, nájdete tu.

Baobab o.z. sa v novootvorenom dennom centre
v bratislavskej Petržalke venuje deťom s viacnásobným
postihnutím a pomáha im napredovať v učení sa
samostatnosti. Martina Verčimáková z pilothaly spolu
s Tomášom Chovancom pomohla zamestnaneckým
projektom vytvoriť vhodné podmienky na rozvoj
komunikačných schopností ťažko postihnutých detí. Vďaka
finančnému grantu od Nadácie dostali špeciálne pomôcky,
tzv. komunikátory, ktoré v centre denne využívajú.

Ďakujeme, že aj vďaka vašim
2 % môžeme pomáhať
Darovaním 2 % sa aj vy stávate súčasťou dobročinných
aktivít Nadácie Volkswagen Slovakia.
Zamestnanci
Volkswagen Slovakia dostanú s marcovou výplatnou
páskou Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane,
ktoré následne môžu do 24. apríla vyplnené odovzdať
v kancelárii Nadácie, v mzdovej učtárni alebo u svojej
personalistky. Presný postup je dostupný na intranete.
Poukázaním 2% sa navyše môžu zapojiť do súťaže
Pomáhajte a vyhrajte, o ktorej sa viac dočítate tu.

Kontakt na Nadáciu Volkswagen Slovakia:
Ing. Boris Michalík, správca Nadácie Volkswagen Slovakia
Projektové manažérky Nadácie Volkswagen Slovakia:
Mgr. Katarína Mariňáková | Ing. Alexandra Pappová, PhD. | PhDr. Mgr. Adriana Smolinská
Tel.: +421 2 6964 2858, E-Mail: nadacia@volkswagen.sk
www.nadacia-volkswagen.sk
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Medzinárodné preteky
vodíkových áut majú víťaza
Dňa 27. apríla sa v bratislavskom zážitkovom centre vedy
Aurelium uskutočnili Medzinárodné preteky vodíkových
RC áut. Po napínavom priebehu súťaže ťažkú konkurenciu
napokon zdolal tím zo Strednej priemyselnej školy
dopravnej vo Zvolene Wings on road. Ich vodíkové auto
za šesť hodín odjazdilo až 1004 kôl. Sily či skôr technické
zručnosti a vedomosti si víťazi zmerali so zástupcami
ďalších 17 stredných škôl z celého Slovenska. Medzi
zúčastnenými bolo aj päť tímov, ktoré získali podporu
Nadácie Volkswagen Slovakia prostredníctvom
grantovému programu Stredné školy a technika. Autá
dostali všetky školy k dispozícii spolu s Energy boxom,
sadou pomôcok a pracovných listov. Počas štyroch
mesiacov si ich prispôsobovali a pripravovali sa na súťaž.
Projekt tak pomohol pútavým spôsobom včleniť
do vyučovacieho procesu na stredných školách tematiku
obnoviteľných zdrojov.

Pomáhame detským domovom
aj znevýhodneným

Prečítajte si výročnú správu
Nadácie

Technika od základných škôl
až po univerzity

Nadácia otvorila tradičný, tento rok už siedmy ročník
grantového programu Vzdelanie = budúcnosť. Od roku
2011 prostredníctvom neho v spolupráci s detskými
domovmi a organizáciami podporujúcimi deti v náhradnej
starostlivosti pomáha týmto deťom plnohodnotne sa
začleniť do spoločnosti. Vďaka finančnému grantu
vo výške 2000 eur na projekt majú možnosť získať nové
poznatky a vedomosti z oblasti dopravnej výchovy,
nemčiny či techniky. Žiadosť je možné podať do 2. júna.
Okrem toho je pre detské domovy a domovy sociálnych
služieb do 15. mája otvorený projekt S Nadáciou v pohybe.
Od minulého roka mohlo vďaka nemu na zapožičanom
vozidle celých šesť mesiacov jazdiť už päť zariadení.

Rok 2016 bol pre Nadáciu Volkswagen Slovakia rekordný
počtom projektov aj výškou poskytnutej podpory. V duchu
motta ,,Vedomosti tvoria budúcnosť” realizovala
vzdelávacie a verejnoprospešné projekty po celom
Slovensku. V rámci celkového počtu 11 grantových
programov bolo v roku 2016 podporených až
236 projektov. „Za každým podporeným projektom vidíme
rozžiarené tváre detí a nádej pre ich lepšiu budúcnosť,”
zhodnotil činnosť Nadácie predseda Správnej rady Eric
Reuting. Ak sa chcete o aktivitách Nadácie a o tom, ako
ich v uplynulom roku vnímali členovia Správnej a Dozornej
rady dozvedieť viac, výročnú správu za rok 2016 si môžete
prečítať tu.

Po prvom úspešnom ročníku projektu Technika
hrou od základných škôl s ním Nadácia pokračuje, aby
nadchla pre techniku ešte viac detí. Na základe pozitívnych
ohlasov a nadšenia žiakov zo 17 zapojených škôl
v Bratislave spustila prihlasovanie do druhého ročníka.
Učiteľom bude poskytnuté akreditované školenie a školám
Nadácia daruje sady pomôcok k jednotlivým témam
(elektrina, magnetizmus, jednoduché stroje, konštrukcie
a technické výzvy). Žiakom majú vytvoriť priestor
pre praktické využitie získaných poznatkov a vedomostí.
Do 31. júla je aktuálny aj grantový program Rozvíjať
technik(o)u pre univerzity, tento rok so zadaním
zameraným na elektromobilitu.

Podporujeme angažovaných
zamestnancov

Techniky sa nebojíme, záhradku
si postavíme

Za deväť rokov fungovania Nadácie bolo podporených až
465 projektov zamestnancov sumou takmer 460 000 eur.
Z toho v prvom tohtoročnom kole bolo na 110 projektov
prerozdelených až 110 000 eur. Aktuálne je do 31. mája
otvorené už druhé kolo obľúbeného grantového programu.
Do 11. mája majú stále možnosť získať finančný grant
na ďalšie zaujímavé projekty aj zamestnanci partnerských
spoločností AutoVision Slovakia a Porsche Slovakia cez
Projekty zamestnancov Partner.

Peter Hromádka z montáže NSF sa rozhodol svojim
zamestnaneckým projektom priviesť žiakov druhého
stupňa Základnej školy v Jakubove k získaniu praktických
zručností v spojení s tvorivým technickým myslením.
Vďaka podpore Nadácie vlastnoručne vyrobili
experimentálnu ekozáhradku z paletových vysokých
záhonov či oddychovú zónu s lavičkami. Počas projektu sa
oboznámili s prácou drevo a kovoobrábačov, naučili sa
odbornú terminológiu, ale aj vzájomne spolupracovať.

Príďte na eko-brigádu Zelená
dobrovoľníkom
Na inšpiratívnu ekologicky orientovanú aktivitu Nadácia
nadväzuje aj túto jar a opäť dáva dobrovoľníkom zelenú.
Príďte s nami skrášliť životné prostredie v najbližšom okolí
a vychutnajte si príjemnú atmosféru, kotlíkový guláš
a možno aj výhru v súťaži Pomáhajte a vyhrajte. Tešíme sa
na vás v sobotu 13. mája v areáli Základnej školy
I. Bukovčana v Devínskej Novej Vsi alebo 20. mája
v Materskej škole na Družstevnej ulici v Martine. Ďalšie
informácie nájdete v pozvánke.
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Ďakujeme všetkým
dobrovoľníkom!
V máji dala Nadácia Volkswagen Slovakia dobrovoľníkom
zelenú dvakrát. Počas dvoch májových sobôt, 13. mája
na Základnej škole Ivana Bukovčana v Devínskej Novej Vsi
a 20. mája v Materskej škole na Družstevnej ulici
v Martine, spojilo sily viac ako 100 dobrovoľníkov. Okolie
obidvoch škôl pomohli skrášliť rodiny zamestnancov
Volkswagen Slovakia, ich priatelia a ďalší podporovatelia.
Spoločne čistili školské dvory s ihriskami, vysádzali stromy,
natierali múry a lavičky, či opravovali plot a chodníky.
Verejnoprospešná aktivita Zelená dobrovoľníkom už štyri
roky prispieva k zvýšeniu eko-povedomia a upozorňuje
na to, aké je dôležité neustále budovať vzťah k prírode
a svojmu okoliu. Všetkým zúčastneným ešte raz ďakujeme!
Na základe jej úspechu vznikol v roku 2016 aj rovnomenný
grantový program, vďaka ktorému doteraz získalo už
53 materských a základných škôl finančnú podporu
na revitalizáciu areálov v celkovej výške 26 000 €.

Vodičské preukazy pre ďalšie
deti z detských domovov

Detský letný tábor vo svete
dospelých

Nemčina hrou pri vedeckých
experimentoch

Výnimočný projekt spolupráce troch automobiliek a ich
nadácií pokračuje aj tento rok. Aj vďaka podpore
Nadácie Volkswagen Slovakia sa ku 100 deťom a mladým
dospelým, ktorí mohli získať vodičský preukaz minulý rok,
pridajú ďalšie. Projekt Vodičské preukazy pre detské
domovy im má zvýšiť šance na budúce uplatnenie
a zaradenie sa na trhu práce. Deti a odchovanci z domovov
sa môžu zaregistrovať tu, dostupné je aj zaujímavé video
z prvého ročníka projektu. Nadácia v súčasnosti podporuje
domovy aj zapožičaním áut na pol roka v rámci projektu
S Nadáciou v pohybe. Prihlásiť sa do žrebovania o ďalšie
dva automobily môžu detské domovy a domovy sociálnych
služieb do 15. júna.

Prihláste svoje dieťa do denného letného tábora Hrajme sa
na povolania už teraz! Organizuje ho Mesto povolaní, ktoré
dlhodobo spolupracuje s našou Nadáciou. Prebiehať bude
počas štyroch turnusov od 17. júla do 18. augusta. Deti
vo veku 6-12 rokov si počas piatich dní vyskúšajú prácu
v televízii, zahrajú sa na policajtov či lesníkov a pritom sa
zoznámia s reálnym prostredím, v ktorom sa povolania
vykonávajú. Povolania z automobilového závodu bližšie
spoznajú v stánku Nadácie. Budú sa môcť zapojiť
do množstva úloh a hier a tak zbierať cenné skúsenosti
z každodenného života dospelých. Pestrý program je
zameraný na rozvoj zručnosti, kreativity a individuality
detí. Viac informácií o táboroch a prihlášku nájdete tu.

Dňa 5. mája sa uskutočnila tlačová konferencia k projektu
Nadácie Volkswagen Slovakia Experimentovanie
po nemecky. Unikátny projekt vytvorený v spolupráci
so Štátnym pedagogickým ústavom a Goetheho
inštitútom využíva metodiku CLIL založenú na integrovaní
jazyka do odborného predmetu zábavnou formou.
V Bratislave (12.5.), Banskej Bystrici (9.6.), Žiline (6.6.)
a v Košiciach (2.6.) už začali prebiehať bezplatné semináre
pre učiteľov nemčiny z podporených základných škôl.
Každá škola dostane učebný materiál a vybavenie
na experimenty na hodiny nemčiny a prírodovedy
pre troch učiteľov. Metodické materiály a ilustračné video
sú online prístupné aj na internetovej stránke Nadácie.

V máji sme podporili až
21 jedinečných subjektov

Významné osobnosti nemeckej
národnosti pod lupou

Mesiac máj sa v Nadácii Volkswagen Slovakia niesol
v znamení vyhodnotenia dvoch špecifických grantových
programov. Nový grantový program Náučné chodníky
pomôže sumou takmer 19 000 € vybudovať či obnoviť až
devät náučných trás v rôznych častiach Slovenska. Vďaka
finančnému grantu vo výške 21 000 € získalo podporu aj
12 zariadení sociálnych služieb, venujúcich sa zlepšovaniu
vzdelávacieho procesu zdravotne znevýhodnených a tým
aj uľahčeniu ich začlenenia sa do života v spoločnosti.

Zamestnanecký projekt Miloša Švancára z logistiky mal
za cieľ zlepšiť a zefektívniť prácu s odborným textom
v cudzom jazyku. Z grantu Nadácie Volkswagen Slovakia
bola dovybavená jazyková učebňa Strednej školy obchodu
a služieb v Galante. Vďaka projektu sa študenti pútavým
spôsobom dozvedeli viac zo života rôznych osobností
a svoje kreatívne výtvory prezentovali na študentskej
konferencii. Vytvorili aj krátky film o nemeckých
osobnostiach, ktorý bude slúžiť ako učebná pomôcka.

Englisch ist ein muss, Deutsch
ist ein Plus
Aj vaše deti, kdekoľvek na Slovensku, sa teraz môžu vďaka
Nadácii učiť po nemecky. Grantovým programom Nemčina
do materských škôl podporí desať materských škôl, ktoré
získajú financie na mzdu nemeckého lektora, nákup
edukačných pomôcok a školenie pre učiteľky. Podať žiadosť
je možné do 31. júla. Aj zámerom ďalšieho projektu
Experimentovanie po nemecky pre základné školy je
vyškoliť učiteľov na výučbu jazyka netradičným pre deti
pútavým spôsobom. Prihlásiť sa naň môžu do 1. júla.
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Poznáme mená víťazov
Pomáhajte a vyhrajte
Súťaž, ktorú si pre vás naša Nadácia pripravila, už má
víťazov! Mohli sa do nej prihlásiť všetci zamestnanci
Volkswagen Slovakia, ktorí sa počas roka zapájali
do aktivít Nadácie – poukázali Nadácii zvyšné centy,
2 % resp. 3 % z daní, zúčastnili sa na jarnej eko-brigáde
v materskej škole v Martine alebo na základnej škole
v Devínskej Novej Vsi či podali zamestnanecký projekt.
Minimálne jedna z aktivít stačila na zaradenie
do záverečného žrebovania. Dňa 15. júna vyžreboval Eric
Reuting, predseda správnej rady Nadácie, troch šťastlivcov
- Petra Gajdošíka, Pavla Juneka a Radima Bolebrucha.
Výhercovia získali pre nimi vybrané subjekty spolu až
6 000 € a pre seba automobil, ktorý im bude zapožičaný
na celozávodnú dovolenku. Srdečne im gratulujeme
a želáme veľa šťastných kilometrov. Zároveň ďakujeme
všetkým, ktorí sa do súťaže zapojili, a ktorí chcú s nami aj
naďalej pomáhať.

S Nadáciou v pohybe v štyroch
ďalších zariadeniach

Automobilová JUNIOR
akadémia už v auguste

Technické pomôcky
pre 13 bratislavských škôl

Vďaka jedinečnému projektu Nadácie Volkswagen Slovakia
S Nadáciou v pohybe sa zo zapožičaného
auta
momentálne tešia ďalšie štyri zariadenia - Detský domov
Remetské Hámre, Detský domov Bytča, Detský domov
Skalica a Občianske združenie ATHÉNA, ktoré poskytuje
ambulantné sociálne služby deťom so zdravotným
znevýhodnením v Dennom detskom stacionári DEDESO
v Hnúšti. Veríme, že požičané autá im budú počas celých
šiestich mesiacov dobrými pomocníkmi a spríjemnia
náročné cestovanie zamestnancom aj deťom. Video
o projekte, ktorý naša Nadácia odštartovala v roku
2016, si môžete pozrieť tu.

Volkswagen Slovakia v spolupráci s našou Nadáciou,
Strojníckou fakultou Slovenskej technickej univerzity
a Zväzom automobilového priemyslu Slovenskej republiky
si pre žiakov, ktorí ukončili 7. a 8. ročník základnej školy,
pripravili na letné prázdniny Automobilovú JUNIOR
akadémiu (AJA). AJA sa bude konať v dňoch
od 21. do 25. augusta, kedy sa deti stanú vysokoškolákmi
a zažijú skutočnú atmosféru závodu Volkswagen Slovakia
v Bratislave, kde na nich bude čakať množstvo rôznych
zaujímavých stanovíšť. Hlavným cieľom letnej akadémie je
nadchnúť deti pre techniku a automobilový priemysel.
Prihlásiť sa je možné tu.

Dňa 22. júna sa konalo vyhodnotenie prvého ročníka
projektu Technika hrou od základných škôl za účasti
zástupkyne Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
SR a zástupkyne Okresného úradu odboru školstva.
Učitelia zo zapojených škôl potvrdili, že záujem o techniku
rastie aj vďaka podpore našej Nadácie. Realizáciu projektov
prezentovali formou videí. Najlepšie natočila Základná
škola z Malokarpatského námestia, Základná škola
Nejedlého a Základná škola Pankúchova. Sadou rôznych
technických pomôcok bolo odmenených aj desať ďalších
škôl. Prihlášku do druhého ročníka projektu je možné
podať do 20. augusta tu.

V júni bolo podporených
až 65 projektov!

Materská škola v Dražkovciach
začína s dopravnou výchovou

Hodnotiaca komisia Nadácie Volkswagen Slovakia vybrala
dňa 15. júna najlepšie projekty v rámci dvoch grantových
programov. V druhom kole grantového programu Projekty
zamestnancov bolo schválených až 60 projektov, ktoré
Nadácia podporí sumou takmer 60 000 €. Vďaka
grantovému programu Vzdelanie = budúcnosť získalo
finančnú podporu 5 projektov zariadení venujúcich sa
deťom z detských domovov v celkovej sume 9 700 €.
Zoznamy podporených projektov nájdete tu.

Zamestnanecký projekt Róberta Važana zo závodu
Volkswagen Slovakia v Martine vedie deti z Materskej
školy v Dražkovciach k osvojeniu si špeciálnych
pohybových zručností a vedomostí, ktoré sú nutné
k zodpovednému správaniu sa na ceste. Materská škola
zakúpila z grantu získaného od Nadácie rôzne dopravné
a bezpečnostné pomôcky na trénovanie
znalostí
dopravných značiek, prechádzanie cez cestu či jazdu
na bicykli alebo kolobežke v premávke.

Široké možnosti podpôr
od Nadácie aj počas leta
Po júlovej celozávodnej dovolenke Nadácia už v auguste
otvorí dva grantové programy - tretie kolo Projektov
zamestnancov a ekologicky zamerané Zelené vzdelávanie.
Naďalej bude otvorený aj grantový program Nemčina
do materských škôl, Technika hrou od základných škôl,
grantový program pre ambicióznych vysokoškolských
pedagógov Rozvíjať technik(o)u a grantový program
určený pre deti s poruchou psychického vývinu Budúcnosť
aj s autizmom. Želáme vám príjemné leto!
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Získajte aj vy Vedomostný
ostrov pre svoju školu!
Nadácia Volkswagen Slovakia predstaví na tlačovej
konferencii 17. augusta svoj nový unikátny projekt Vedomostné ostrovy. Zapojiť sa doň môžu všetky základné
školy na celom Slovensku. Na základe žrebovania bude
rozdelených až 100 interaktívnych kioskov pre 100 škôl,
ktoré zadarmo získajú aj pripojenie na internet na dva
roky. Animovaný ostrov bude ponúkať množstvo
interaktívnych vedomostných úloh z rôznych oblastí fyziky, techniky, dopravnej výchovy, ekológie či
nemeckého jazyka. Žiaci sa na ňom budú môcť otestovať aj
pri výbere vhodnej strednej školy. Zapojené školy budú
zaradené do súťaže o hodnotné ceny. Cieľom projektu je
podpora moderných vzdelávacích metód spájajúcich teóriu
s praxou. Veríme, že sa nám vďaka Vedomostným
ostrovom podarí rozšíriť možnosti vo vzdelávaní aj deťom,
pre ktoré nie je prístup na internet samozrejmosťou.
Online prihlasovanie bude spustené už od 1. septembra tu.

Prihláste deti do Automobilovej
JUNIOR akadémie

Stavba detského dopravného
ihriska je v plnom prúde

Novým projektom podporíme
rehabilitácie detí s DMO

V dňoch od 21. do 25. augusta sa uskutoční už druhý
ročník Automobilovej JUNIOR akadémie (AJA), ktorá
vznikla vďaka spolupráci Nadácie Volkswagen Slovakia,
spoločnosti Volkswagen Slovakia, Slovenskej technickej
univerzity a Zväzu automobilového priemyslu Slovenskej
republiky. Cieľom projektu je nadchnúť deti pre techniku
a automobilový priemysel. Denný letný tábor AJA je
určený pre deti vo veku od 12 do 15 rokov. Bude pre nich
pripravený bohatý program - priamo na pôde
bratislavského závodu Volkswagen Slovakia si budú môcť
vyskúšať offroad jazdy a navštíviť rôzne interaktívne
stanovištia. Využite poslednú šancu a prihláste svoje deti
na AJA do 17. augusta tu.

Nadácia Volkswagen Slovakia realizuje v týchto dňoch
v spolupráci s mestom Stupava výstavbu verejného
detského dopravného ihriska v areáli Základnej školy kpt.
J. Nálepku v Stupave. Výstavba bola spustená začiatkom
júla ako súčasť multifunkčnej zóny. Na ihrisku si budú
môcť deti v praxi precvičiť znalosť dopravných pravidiel
a upevniť získané teoretické vedomosti v oblasti dopravnej
výchovy a bezpečnosti v cestnej premávke. Dopravné
ihrisko bude po otvorení prístupné nielen pre deti
zo Stupavy, ale aj z okolitých obcí či z Bratislavy. Súčasťou
ihriska bude cestná a železničná svetelná signalizácia.
Pozrite si ako pokračuje výstavba ihriska vo fotogalérii
na stránke Nadácie.

Nový projekt Nadácie Volkswagen Slovakia vznikol
v spolupráci s rehabilitačným centrom pre deti a mladých
dospelých v Piešťanoch Possibilitas. Zdravotne
znevýhodneným deťom zo sociálne slabších rodín bude
umožnené vďaka podpore Nadácie absolvovať špeciálne
rehabilitácie a terapie na zlepšenie zdravotného stavu.
Projekt pomôže v jeho pilotnej fáze desiatim deťom, ktoré
trpia predovšetkým detskou mozgovou obrnou. Žiadosti
budú vyhodnocované na základe lekárskych správ
zohľadňujúc sociálnu situáciu žiadateľa. Vybraným deťom
vo veku od troch rokov bude poskytnutá dvojtýždňová
pohybovo-rehabilitačná terapia v kombinácii s cvičením
v obleku TheraSuit®.

Podporíme znevýhodnených, ale
aj ekologické projekty

Poďme sa hrať na našom
zábavnom vŕšku

Projekty zamerané na vzdelávanie detí a mládeže
s poruchou psychického vývinu môžete v rámci
grantového programu Budúcnosť aj s autizmom podávať
ešte do 13. septembra tu. Cieľom programu je integrácia
autistických detí pomocou inovatívnych výchovnovzdelávacích procesov. Do 10. októbra môžete
zaregistrovať žiadosť aj v rámci grantového programu
Zelené vzdelávanie, ktorý je určený na podporu aktivít
v oblasti ekológie a ochrany životného prostredia.

Originálny zamestnanecký projekt Radoslava Pidaniča
z údržby montáže podporil rozvoj pohybových schopností
u predškolákov z Materskej školy na Kukučínovej ulici
v Snine. Z grantu Nadácie Volkswagen Slovakia bol
zakúpený materiál, ktorý dobrovoľníci premenili
na zaujímavé multifunkčné prírodné ihrisko. Podnetné
hracie prvky na zábavnom vŕšku v areáli materskej školy
lákajú všetky deti tráviť viac času na čerstvom vzduchu
v prírode.

Nemčinári experimentovali
aj počas prázdnin
Prvý júlový týždeň sa uskutočnil týždňový jazykový kurz
pre 20 pedagógov v rámci projektu Experimentovanie
po nemecky. Aktuálne je zapojených až 45 základných
škôl, z ktorých takmer 70 pedagógov absolvuje dvojdňové
školenie ohľadom metodiky projektu, ktorý integruje cudzí
jazyk do odborného predmetu (pedagogický prístup CLIL).
Viac informácií o projekte si môžete prečítať na stránke
Nadácie, kde nájdete aj voľne dostupný metodický
materiál.
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Slávnostné otvorenie nového
školského roka
V pondelok 4. septembra naša Nadácia slávnostne otvorila
za účasti predsedu jej správnej rady Erica Reutinga,
správcu Nadácie Borisa Michalíka a člena správnej rady
Zoroslava Smolinského ďalší školský rok na partnerskej
Základnej škole Ivana Bukovčana v Devínskej Novej Vsi.
Nadácia Volkswagen Slovakia spolupracuje so základnou
školou už šesť rokov a spoločnými silami sa snažia
rozširovať a podporovať výučbu nemeckého jazyka. Vďaka
spoločnej vízii bude v tomto školskom roku umožnené
vzdelávanie v cudzom jazyku ďalším 25 prváčikom. Žiaci,
ktorí s konceptom výučby nemeckého jazyka začali
ako prví, nastúpili pred pár dňami už do šiesteho ročníka.
K hodinám výtvarnej výchovy, telesnej výchovy,
prírodovedy a klasickej hodine nemeckého jazyka pribudne
šiestakom už aj dejepis, ktorý sa bude v podporovaných
triedach vyučovať v nemeckom jazyku pod vedením
nového rodeného nemecky hovoriaceho lektora.

V auguste sme podporili ďalšie
nové projekty

Témou Vianočného projektu je
auto budúcnosti

„Našim Volkswagen deťom“
uľahčíme ďalší školský rok

V rámci grantového programu Rozvíjať technik(o)u sa
hodnotiaca komisia Nadácie Volkswagen Slovakia rozhodla
podporiť šesť projektov v celkovej sume takmer 36 000 €.
Grantový program je určený na podporu zaujímavých
inovatívnych projektov na slovenských univerzitách
s technickým zameraním. Hlavnou témou tohtoročných
projektov bola elektromobilita. Prostredníctvom druhého
ročníka grantového programu Nemčina do materských škôl
bol poskytnutý grant na osem projektov v celkovej sume
viac než 17 000 €. Materské školy zapojené
v predchádzajúcom roku mali navyše možnosť získať
dodatočnú podporu v sume po 1 000 €.

Každý rok pripravuje naša Nadácia v období Vianoc tvorivý
výherný projekt pre deti z detských domovov
a náhradných rodín. V duchu príslovia „bez práce nie sú
koláče“ majú deti za úlohu vlastnoručne vytvoriť nové auto
budúcnosti a prezentovať tak ich predstavy o dopravných
prostriedkoch, ktoré budú brázdiť cesty (vodu alebo
vzduch) v budúcnosti. Najlepších 10 modelov získa
elektronickú stavebnicu a následne postúpi do druhého
súťažného kola. Tri najlepšie modely, za ktoré zahlasujú
zamestnanci Volkswagen Slovakia, budú odmenené
a výherný model získa nový, skutočný Volkswagen up!
Prihlasovanie je spustené do 2. októbra.

Nadácii Volkswagen Slovakia nie sú ľahostajné osudy
pozostalých detí po zosnulých zamestnancoch spoločnosti
Volkswagen Slovakia a ich partneroch, a preto dlhodobo
podporuje siroty v ich vzdelávaní. Fundraisingový projekt
„Vianočná cukrárnička“ alebo „Restcent“ pomáhajú našej
Nadácii aktivity v tejto oblasti neustále rozširovať
a pomôcť tak mnohým deťom. Aj na začiatku tohto
školského roka dostalo od našej Nadácie takmer 70 detí
vzdelávací balíček, ktorý obsahoval rôzne školské
pomôcky, napríklad školský batoh, antistresové
omaľovánky či poukážky na nákup v kníhkupectve
a papiernictve v celkovej sume takmer 12 000 €.

Získajte grant na váš
zamestnanecký projekt

Deti zo súboru MERCI tancujú
zo srdca

Obľúbený grantový program Projekty zamestnancov je
určený na podporu angažovanosti a dobrovoľníctva
zamestnancov spoločnosti Volkswagen Slovakia.
V spolupráci s nimi majú vybrané subjekty možnosť získať
podporu až do výšky 1 000 € na rôzne vzdelávacie projekty.
Tretie a v tomto roku posledné kolo sa uzatvára
29. septembra. Pošlite aj vy žiadosť a získajte tak podporu
na váš jedinečný projekt. Viac informácií o grantovom
programe nájdete na internetovej stránke Nadácie.

Podporiť rozvoj pohybovej výchovy u detí z obce
Záhorská Ves na slovensko-rakúskom pohraničí sa podarilo
vďaka zamestnankyni Volkswagen Slovakia z oddelenia
logistiky - dispozície montáž Porsche - Lucii Kňazeovej
Beňovej. Svojím projektom prispela k rozvoju
sebadisciplíny, pohybových zručností a vzájomného
rešpektu u detí z mažoretkového súboru MERCI. Aj vďaka
vystúpeniam v Rakúsku projekt „Tancujeme srdcom“
viedol deti k záujmu o nemecký jazyk.

Prototyp Vedomostného
ostrova nájdete v Bory Mall
Dňa 1. septembra odštartovala naša Nadácia nový
vzdelávací projekt Vedomostné ostrovy. Je zameraný
na sprístupnenie inovatívnych foriem vzdelávania
na základných školách spájajúcich teóriu s praxou všetkým
žiakom. Prototyp zariadenia si môžete vyskúšať už teraz
v Meste povolaní v Bory Mall. Získajte aj vy pre vašu školu
jeden zo 100 Vedomostných ostrovov plných zaujímavých
poznatkov a veselých testov s bezplatným pripojením
na internet! Žiadosť môžete poslať do 16. októbra tu.

Kontakt na Nadáciu Volkswagen Slovakia:
Ing. Boris Michalík, správca Nadácie Volkswagen Slovakia
Projektové manažérky Nadácie Volkswagen Slovakia:
Mgr. Katarína Mariňáková | Ing. Alexandra Pappová, PhD. | PhDr. Mgr. Adriana Smolinská
Tel.: +421 2 6964 2858, E-Mail: nadacia@volkswagen.sk
www.nadacia-volkswagen.sk

Október 2017

Základy programovania
už pre žiakov na prvom stupni
Dňa 5. septembra pokrstil podpredseda vlády Slovenskej
republiky Peter Pellegrini v Zážitkovom centre vedy
Aurelium knihu programovania s názvom Scratch StarterProgramovanie pre deti. Vytvoril ju tím odborníkov
z Learn2Code v spolupráci s našou Nadáciou, ktorá
dlhodobo podporuje inovatívne formy vzdelávania,
vzdelávanie žiakov v technických smeroch a iniciatívu
pedagógov. Kniha vznikla na základe potreby vzdelávania
detí v oblasti digitalizácie a počítačovej techniky a je
určená pre deti na prvom stupni základných škôl. Deti v nej
nájdu začiatky algoritmizácie a s jej pomocou sa naučia
základy programovacích techník. Špeciálne prispôsobený
program Scratch Starter je výnimočný aj tým, že je
dostupný online a nie je ho potrebné inštalovať
do počítača. Knižka bola prvý septembrový týždeň zaslaná
na každú základnú školu na Slovensku a veríme, že už
objavila prvých záujemcov o digitálny svet.

Detský domov Nové Mesto
nad Váhom na novom aute

Vedomostný ostrov môže získať
aj vaša škola

Technika hrou na ďalších
základných školách

Nadácia Volkswagen Slovakia zapožičala v rámci projektu
S Nadáciou v pohybe v poradí už deviatemu zariadeniu
ďalšieho pomocníka na štyroch kolesách. Predseda
Správnej rady Nadácie Eric Reuting vyžreboval víťaza
predposledného tohotoročného kola projektu - Detský
domov Nové Mesto nad Váhom. Volkswagen Touran, ktorý
bude zamestnancom i deťom v detskom domove pomáhať
pri každodenných činnostiach a povinnostiach až pol roka,
si odviezli zo závodu Volkswagen Slovakia v Bratislave
22. septembra. Prihlasovanie do posledného kola projektu
bude spustené v októbri a v decembri budú vyžrebované
až štyri subjekty. Veríme, že autá im uľahčia chod nielen
počas Vianočných sviatkov.

Naša Nadácia otvorila nový školský rok jedinečným
projektom Vedomostné ostrovy. Získajte aj vy interaktívnu
pomôcku pre vašu školu! Až 100 interaktívnych kioskov
plných zaujímavých vedomostí, veselých testov
a praktických pokusov s bezplatným pripojením
na internet na dva roky je pripravených na cestu
do 100 základných škôl na Slovensku. Hlavným cieľom
projektu je prepojiť teóriu s praxou a ponúknuť tak žiakom
na základných školách množstvo vedomostí pre nich
pútavým hravým spôsobom. Do projektu Vedomostné
ostrovy sa zatiaľ zapojilo až 70 základných škôl z celého
Slovenska. Nepremeškajte šancu a podajte aj vy žiadosť
do 16. októbra.

Cieľom jedinečného projektu našej Nadácie Technika hrou
od základných škôl je vzbudiť záujem o techniku už u tých
najmenších. Vďaka projektu bol vytvorený unikátny
metodický rámec dostupný ja online a súbor pomôcok
zameraných na techniku a prírodné javy. V druhom ročníku
grantového programu bolo podporených ďalších 25 škôl
z bratislavského, trnavského a nitrianskeho kraja. V rámci
projektu sa v septembri konali päťdňové akreditované
školenia o metodike, na ktorých sa zúčastnilo takmer
50 učiteľov. Okrem sady pomôcok s technickým
zameraním a školenia až pre troch učiteľov získala každá
zapojená škola aj finančnú podporu na nákup spotrebného
materiálu.

Podporujeme integráciu detí
s autizmom

Brestovany začali s výučbou
dopravnej výchovy

Hodnotiaca komisia Nadácie Volkswagen Slovakia schválila
2. októbra finančnú podporu pre projekty zamerané
na zlepšenie výchovno-vzdelávacích procesov a integráciu
detí s autistizmom v celkovej sume takmer 38 000 €.
Grantový program Budúcnosť aj s autizmom pomáha
deťom s poruchou psychického vývinu v rozvoji ich
individuálnych schopností a sociálnych kompetencií už
od roku 2015. Aj tento rok sa vďaka nemu podarilo
podporiť 16 jedinečných projektov z celého Slovenska.

Zamestnanecký projekt Martina Chovanca z údržby
montáže má za cieľ naučiť deti zo Základnej a materskej
školy v Brestovanoch základom dopravnej výchovy
a nácviku bezpečného správania sa na cestách.
Z finančného grantu našej Nadácie boli zakúpené
odrážadlá a mobilné dopravné ihrisko. Ihrisko je môžné
využiť za každého počasia v interiéri aj v exteriéri. Trénujú
si aj prechádzanie križovatkou so semafórmi. Nezabudli ani
na bezpečnostné prvky v podobe reflexných viest.

Záujem o vzdelanie napriek
ťažkej životnej situácii
Nadácia Volkswagen Slovakia sa v spolupráci s OZ Záleží
nám zapojila do charitatívneho projektu Plus pre ženy
s cieľom podporiť deti, ktoré sa so svojimi blízkymi ocitli
v nepriaznivej životnej situácii. Pomocnú ruku podáme
trom rodinám v núdzi s úmyslom podporiť či vôbec
umožniť vzdelávanie osudom skúšaným deťom. Ako prvé
boli podporené deti Marianny Kuklicovej Martina a Martin.
Trpia nedostatkom napriek tomu, že sa snaží vysoké
náklady na liečbu onkologicky chorého syna pokryť prácou
ďaleko od domova.

Kontakt na Nadáciu Volkswagen Slovakia:
Ing. Boris Michalík, správca Nadácie Volkswagen Slovakia
Projektové manažérky Nadácie Volkswagen Slovakia:
Mgr. Katarína Mariňáková | Ing. Alexandra Pappová, PhD. | PhDr. Mgr. Adriana Smolinská
Tel.: +421 2 6964 2858, E-Mail: nadacia@volkswagen.sk
www.nadacia-volkswagen.sk
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Rozhodnite, ktorý detský domov
vyhrá Volkswagen up!
Naša Nadácia už šiesty rok pripravila pre deti z detských
domovov a z náhradných rodín kreatívny výherný projekt
spojený s krásnym obdobím Vianoc. Deti mali tento rok
za úlohu vlastnoručne vytvoriť súťažné modely áut
budúcnosti, ktoré budú na základe hlasovania
zamestnancov spoločnosti Volkswagen Slovakia
vyhodnotené a víťazi odmenení. Fantázii sa medze nekládli
a v detských domovoch vznikali originálne návrhy
futuristických dopravných prostriedkov. Fotografie
desiatich najlepších sú od 2. do 15. 11. 2017 vystavené
v bratislavskom závode alebo ich zamestnanci nájdu aj
na intranete a v aplikácii VW SK. Stačí už len
na hlasovacom lístku vo foyer haly H3 alebo online označiť
jeden detský domov, ktorého model auta budúcnosti sa
vám najviac páči a aj vy pomôžete rozhodnúť. Detské
domovy, ktorých modely áut získajú najviac vašich hlasov,
dostanú krásne ceny – prvý z nich nový Volkswagen up!

Vyhlásime 100 škôl, ktoré
získajú Vedomostné ostrovy!

Už viac ako 60 učiteľov
experimentovalo po nemecky

Pozývame vás na 20. ročník
Festivalu vedy a techniky

Dňa 9. novembra na veľtrhu Bibliotéka - Pedagogika 2017
slávnostne vyhlásime 100 základných škôl, ktoré získajú
od našej Nadácie Vedomostný ostrov. Nepremeškajte
príležitosť a príďte sa o 13:00 pozrieť do Incheby. Počas
výstavy si môžete interaktívnu pomôcku plnú zaujímavých
vedomostí a kvízov aj vyskúšať. Výsledok žrebovania
nájdete aj na facebooku. Sto vyžrebovaných škôl z celého
Slovenska získa Vedomostný ostrov spolu s bezplatným
internetovým pripojením na dva roky. Cieľom unikátneho
projektu je pútavým spôsobom naučiť žiakov spájať
teoretické poznatky s praxou a zároveň im pomôcť
pri výbere strednej školy. Vedomostné ostrovy sprístupnia
moderné vzdelávanie všetkým deťom.

Úspešný vzdelávací projekt Nadácie Volkswagen Slovakia,
Goetheho inštitútu a Štátneho pedagogického ústavu
Experimentovanie po nemecky pokračuje. V tomto roku
bolo vyškolených viac ako 60 učiteľov. Prvé dve školenia
prebehli v Bratislave od 25. do 28. 9., pokračovalo sa
12. a 13. 10. v Žiline a nakoniec 26. a 27. 10. v Košiciach.
Učitelia zo základných škôl sa na nich prakticky zoznámili
s jedinečným pedagogickým prístupom CLIL (Content and
Language Integrate Learning), ktorý spája vyučovanie
nemčiny a zaujímavé experimenty na hodinách
prírodovedy. Všetci dostali pracovné materiály a cenné
rady ohľadne vyučovania. Inovatívna metodika je voľne
dostupná aj online.

Príďte si pozrieť celoslovenské finále Festivalu vedy
a techniky AMAVET, ktoré sa bude konať v dňoch
9. – 11. novembra 2017 v bratislavskej Inchebe. Jubilejný
20. ročník festivalu v spolupráci s Asociáciou pre mládež,
vedu a techniku (AMAVET) podporila aj naša Nadácia. Žiaci
a študenti vám tu predstavia tie najlepšie vedátorské
projekty z celého Slovenska v jedenástich kategóriách.
Súčasťou prezentácií budú aj samotné výstavné exponáty.
Žiaci budú pred odbornou porotou zloženou z vedcov,
vysokoškolských pedagógov a ďalších odborníkov súťažiť
o postupy na svetové a národné vedecko-technické súťaže
a festivaly. Veríme, že festival nadchne pre vedu nielen
súťažiacich, ale aj vás.

Podporili sme ďalších 49 vašich
projektov

Techniku sa učia moderne
a zaujímavo

Minulý mesiac sme vyhodnotili posledné dva grantové
programy v tomto roku. Vďaka obľúbeným Projektom
zamestnancov získalo finančnú podporu v celkovej výške
32 000 € až 33 ďalších subjektov, v ktorých sa
dobrovoľnícky angažujú zamestnanci spoločnosti
Volkswagen Slovakia. Prostredníctvom grantového
programu Zelené vzdelávanie bolo na 16 najlepších ekoprojektov prerozdelených takmer 30 000 €. Eko-projekty
podnietia záujem detí o prírodu a životné prostredie.

Zamestnanec Petr Ondrášek z finiš centra svojim
školy
projektom zvýšil záujem detí zo Základnej
Kulíškova 8 v Bratislave o techniku. Z grantu Nadácie
Volkswagen Slovakia bola zakúpená súprava UNIMAT
obsahujúca elektrickú pílku, vŕtačku, sústruh a brúsku.
Súprava je prispôsobená deťom a teda je pre ne bezpečná.
Projekt deti nadchol, stávajú sa manuálne zručnejšími
a technické myslenie sa im stáva bližším. Pracujú
na vlastných návrhoch, ktoré plánujú zrealizovať.

Príďte si pochutnať do Vianočnej
cukrárne
Zamestnanci Volkswagen Slovakia si aj tento rok môžu
s našou Nadáciou osladiť predvianočný čas. Príspevkom
na chutný vianočný koláč alebo nealkoholický grog spolu
pomôžeme, aby mali všetky deti pekné Vianoce. Vianočnú
cukráreň nájdete v jedálňach v čase obeda: v závode
Bratislava od 5. 12. do 6. 12. (jedálne A1, H2, H3, H4, H6c),
v Stupave 5. 12. a v Martine 6. 12. Nadácia s radosťou
privíta každú ďalšiu dobrovoľnícku výpomoc od kolegov či pri pečení alebo predaji koláčov.
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Vianočná cukráreň pomohla
deťom aj tento rok
Tradičný charitatívny projekt našej Nadácie sa konal
aj tento rok. Vďaka podpore zamestnancov spoločnosti
Volkswagen Slovakia sa nám znovu podarilo počas
Vianočnej cukrárne vyzbierať finančné prostriedky
na pomoc deťom z detských domovov a inak
znevýhodneným deťom. V dňoch 5. a 6. decembra si mohli
zamestnanci bratislavského závodu osladiť deň chutným
koláčom či nealkoholickým vianočným grogom a zároveň
prispieť na dobrú vec. Projekt sem prišla podporiť aj Lenka
Šóošová. V Stupave si pochutnali na dobrotách
5. decembra a 6. decembra mali túto možnosť aj
zamestnanci martinského závodu, kde vianočnú
atmosféru navodila speváčka Natália Hatalová.
Za účasť a podporu Vianočnej cukrárne ďakujeme všetkým
zúčastneným zamestnancom, partnerom a partnerkám
našich nemeckých kolegov a všetkým ostatným
pomocníkom a dobrovoľníkom.

Predstavujeme nový projekt
Chceme vedieť nemecky

Ďalších päť detských domovov
je na kolesách

Vedomostné ostrovy sú na ceste
do vyžrebovaných škôl

Nadácia Volkswagen Slovakia v spolupráci s Goetheho
inštitútom podporila nový projekt zameraný na podporu
výučby nemeckého jazyka na základných školách Chceme
vedieť nemecky. V rámci projektu boli vytvorené
informačné materiály, ktoré majú školy bezplatne
k dispozícii - leták, plagát, banner, pracovný zošit, príručka
pre rodičov a pedagógov a hra online. Materiály slúžia
na prezentáciu nemčiny ako druhého cudzieho jazyka
a motivujú rodičov, aby svoje deti prihlásili práve
na nemčinu. Cieľom je nadchnúť deti aj rodičov
pre nemčinu a viesť ich k uvedomeniu si potreby učiť sa
nemecký jazyk. Odporučte projekt škole, ktorú navštevujú
vaše deti, aby aj oni získali túto možnosť.

Nadácia Volkswagen Slovakia potešila pred Vianocami
až päť detských domovov, ktorým budú pomáhať ďalšie
automobily. Štyri z nich zapožičala v rámci projektu
S Nadáciou v pohybe. Volkswagen up! si odviezli
zástupcovia detského domova v Spišskej Belej, Tŕní
a Kremnici a detský domov zo Štósu
Volkswagen
Golf. Všetkým budú autá slúžiť počas celého jedného
roka. Volkswagen up! s dotáciou 1 000 € na pohonné
hmoty sme darovali aj víťazovi Vianočného projektu,
detskému domovu z Michaloviec. Šikovné deti z neho
vytvorili funkčný model auta na elektrický pohon,
ktorý sa najviac páčil aj zamestnancom spoločnosti
Volkswagen Slovakia.

Vedomostné ostrovy sú už pripravené na inštaláciu
do vybraných základných škôl. Od začiatku roka poputuje
100 kioskov do 100 škôl, kde budú žiakov interaktívnym
spôsobom vzdelávať a pomôžu im pomocou testu odhaliť,
na aké budúce povolanie by sa mohli orientovať. Rovnako
budú motivovať učiteľov k ozvláštneniu klasických
vyučovacích hodín zaujímavými úlohami. Animovaným
ostrovom bude žiakov aj učiteľov sprevádzať lemur Emur,
ktorému ste vybrali meno na Facebooku. Začiatkom roka
bude sprístupnený animovaný ostrov a kariérne
poradenstvo aj na stránke www.vedomostne-ostrovy.sk.
Prvé školenia pre učiteľov, ako pracovať s ostrovom, už
prebiehajú. Viac informácií nájdete tu.

Zbierka pre detský domov
a komunitné centrum

Pokračovanie projektu Umenie
bez hendikepu

V duchu sviatku štedrosti, dávania a dobrovoľníctva Giving
Tuesday, pomohla naša Nadácia zorganizovať jesennú
zbierku. Zamestnanci mali možnosť darovať nepotrebné
šatstvo, obuv, knihy, hračky, kozmetiku či potraviny alebo
kočíky Detskému domovu Studienka v Bratislave
a Komunitnému centru v Jelšave. Z troch zberných miest
v závode zabezpečila odvoz vecí partnerská firma DHL Exel
Slovakia, ktorá spolu odniesla až 3 050 kg darovaných vecí.
V mene našej Nadácie ďakujeme všetkým darcom.

Zamestnanecký projekt Ľubomíra Fajtu z oddelenia
logistiky nadviazal na predchádzajúci projekt Umenie
bez hendikepu, ktorý bol realizovaný prostredníctvom
Základnej umeleckej školy na Balkánskej ulici v Bratislave.
Z grantu našej Nadácie bola zakúpená keramická pec,
ktorá vdýchne život vlastnoručne vyrobeným hlineným
výrobkom. Mentálne hendikepovaní žiaci i dospelí ich
vyrábajú na hrnčiarskom kruhu počas pravidelných
výchovnovzdelávacích aktivít.

Prajeme vám šťastné a veselé
a dovidenia v novom roku!
Informácie o mnohých aktivitách, grantových programoch,
projektoch a novinkách našej Nadácie sa môžete dozvedieť
už aj na našej novej facebookovej stránke. V mene celej
Nadácie Volkswagen Slovakia vám želáme krásne prežitie
vianočných sviatkov a úspešný štart do nového roka,
ktorý bude jubilejný aj pre našu Nadáciu. Oslávime v ňom
jej desiate narodeniny. Pri tejto príležitosti sme si pre vás
pripravili zaujímavé novinky. Budeme radi, keď nás budete
sledovať a oslavovať s nami.

Kontakt na Nadáciu Volkswagen Slovakia:
Ing. Boris Michalík, správca Nadácie Volkswagen Slovakia
Projektové manažérky Nadácie Volkswagen Slovakia:
Mgr. Katarína Mariňáková | Ing. Alexandra Pappová, PhD. | PhDr. Mgr. Adriana Smolinská
Tel.: +421 2 6964 2858, E-Mail: nadacia@volkswagen.sk
www.nadacia-volkswagen.sk

