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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.
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