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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.
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