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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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