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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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