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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!
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