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Bratislavskí pedagógovia
prebádali Vedomostné ostrovy
Vedomostné ostrovy sú už na školách! Nastal čas, aby sa
nielen žiaci, ale aj učitelia naučili, ako ich čo najlepšie
využívať. V každom kraji sa uskutoční školenie, na ktorom
zistia, čo všetko Vedomostný ostrov v sebe ukrýva.
Množstvo zaujímavých interaktívnych úloh, veselých
testov a videí ponúka hravú formu získavania poznatkov.
Virtuálny kariérny poradca zas deťom prostredníctvom
špeciálneho testu pomôže pri výbere strednej školy
odhalením silných a slabých stránok. Prvé školenie
prebehlo za účasti Nadácie Volkswagen Slovakia
a spolupracujúcej Agentúry pre vzdelanie a vedu SEA
na základnej škole Riazanská 75 v Bratislave. Pozitívne
reakcie prvých pedagógov, ktorí kiosk už otestovali, fotky
z prvého školenia a harmonogramom ďalších nájdete
na facebookovej stránke Vedomostných ostrovov.
Vedomosti a test z Ostrova sú tu pre vás už aj online
na stránke www.vedomostne-ostrovy.sk.

Prihláste sa na IT akadémiu
bezplatne

Oslavujeme okrúhlych 10 rokov
a #PomáhameĎalej

Do online súťaže LaBáK sa teraz
môžu zapojiť aj najmenší

Vďaka dlhoročnej spolupráci našej Nadácie s Fakultou
riadenia a informatiky Žilinskej univerzity sa uskutoční
projekt IT akadémia aj tento rok. Týždenný intenzívny
kurz s názvom „Internet vecí zábavnou formou (C++)
& C++ v robotike” ponúka študentom stredných škôl
a pedagógom možnosť získať nové vedomosti v oblasti
informačných technológií a zároveň sa zabaviť pri riešení
úloh týkajúcich sa vývoja softvéru počas jedného týždňa.
Na bezplatnú IT akadémiu sa môžete prihlásiť
prostredníctvom online formulára do 28. februára.
Na zákalde minuloročného úspechu bola kapacita
navýšená až na 100 miest.

Podporiť aktivity miestnej komunity a napomôcť zmene
vo vašom okolí môžete aj vy. Pri príležitosti desiateho
výročia existencie našej Nadácie poskytneme desiatim
najlepším verejnoprospešným projektom podporu
vo výške až 5 000 € prostredníctvom grantového
programu #PomáhameĎalej. Projekty by mali ponúkať
dlhodobé riešenie problematickej situácie - napríklad
realizáciu voľnočasových aktivít pre deti, seniorov alebo
znevýhodnených, riešenie otázky marginálnych skupín
obyvateľstva či zlepšenie dopravnej bezpečnosti. Dajte
o novom programe vedieť organizáciám z vášho okolia.
Svoje projekty môžu prihlásiť do 31. marca tu.

Prírodovedná online súťaž LaBáK už 7. rok úspešne spája
rôzne predmety – matematiku, fyziku, biológiu, chémiu
a geovedu do jedného celku, pričom sa zameriava
na praktickú vynaliezavosť detí a mladých. Jej siedmy
ročník bude prebiehať počas štyroch kôl od 1. januára
do 9. mája. V tomto školskom roku môžu v tímoch súťažiť
aj deti z materských škôl, na ktoré čakajú tri súťažné
úlohy. Naša Nadácia podporuje obľúbenú súťaž už štyri
roky. Zaregistrovať sa môžete prostredníctvom webovej
stránky LaBáKu, kde nájdete všetky potrebné informácie
spolu so zadaniami úloh. Pre výhercov sú pripravené
hodnotné ceny.

Dobrovoľníkom dávame opäť
zelenú

Podajte projekt a získajte naň
podporu až 1 000 €

Pomôcť skrášliť školské dvory a ihriská môžu zamestnanci
spoločnosti Volkswagen Slovakia, žiaci, učitelia
a dobrovoľníci aj v tomto roku. Grantový program Zelená
dobrovoľníkom je opäť otvorený. Jeho cieľom je úprava
školských areálov - rekonštrukcia chodníkov, maľovanie
plotov či lavičiek spolu so snahou zvýšiť eko-povedomie
detí aj dospelých. Maximálna výška podpory na projekt je
500 €. Priložte aj vy ruku k dielu a pomôžte skrášliť okolie.
Žiadosť môžete podať do 25. februára tu.

Jedným z prvých otvorených grantových programov
v tomto roku sú aj Projekty zamestnancov. Vďaka nim
môžu subjekty v spolupráci so zamestnancom spoločnosti
Volkswagen Slovakia získať grant až do výšky 1 000 €
na projekt. V tomto roku plánujeme spustiť tri kolá
a podporiť 220 projektov zameraných na dopravnú,
technickú a pohybovú výchovu, výučbu nemeckého jazyka
či podporu znevýhodnených. Žiadosti v rámci prvého kola
môžete podávať do 20. februára.

Pomôžte nám pomáhať aj
vašimi 2 % z daní
Nadácia Volkswagen Slovakia podporila za 9 rokov
fungovania viac ako 1 100 vašich inšpiratívnych projektov
v celkovej sume vyše dvoch miliónov eur. Podiel na tomto
úspechu majú všetci, ktorí prispeli 2 % z daní a pomohli tak
podporiť veľké množstvo projektov so zameraním
na vzdelávanie v rôznych oblastiach, dobrovoľníctvo
a podporu znevýhodnených skupín obyvateľstva. Darujte
2 % z vašich daní a pomôžte nám aj tento rok. Ďakujeme!

Kontakt na Nadáciu Volkswagen Slovakia:
Ing. Boris Michalík, správca Nadácie Volkswagen Slovakia
Projektové manažérky Nadácie Volkswagen Slovakia:
Mgr. Katarína Mariňáková | Ing. Alexandra Pappová, PhD. | PhDr. Mgr. Adriana Smolinská
Tel.: +421 2 6964 2858, E-Mail: nadacia@volkswagen.sk
www.nadacia-volkswagen.sk
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Deň svätého Valentína
v onkologickom ústave
Deň svätého Valentína sa mnohým spája v prvom rade
s partnerskou láskou. Tento sviatok však znamená omnoho
viac a zahŕňa aj vzájomnú lásku medzi všetkými ľuďmi, hoci
aj úplne neznámymi. Nadácia Volkswagen Slovakia
v duchu sviatku lásky obdarovala 14. februára sladkými
jablkami pacientov v Onkologickom ústave sv. Alžbety
na Heydukovej ulici v Bratislave. Chutné jabĺčka ako
symbol zdravia rozdávali postupne pacientom dobrovoľníci
z občianskeho združenia Vŕba. Nadácia podporila
onkologický ústav aj v roku 2016, kedy s cieľom zvýšiť
povedomie o prevencii rakoviny prsníka darovala ústavu
spolu s ďalšími partnermi špeciálny robotický
ultrazvukový prístroj jedinečný v tom, že nevyžaruje
žiadne röntgenové lúče. Nezabúdajte, že zdanlivé
maličkosti môžu vyčarovať obrovskú radosť a úsmev
na tvári. Viac fotiek z valentínskej akcie nájdete
na facebooku Nadácie Volkswagen Slovakia.

Podporujeme bezpečnosť detí
v cestnej premávke

Druhé kolo grantového
programu Náučné chodníky je tu

Pomáhame znevýhodneným
aj detským domovom

Prihlasovanie projektov do obľúbeného grantového
programu Bezpečne na cestách je pre vás otvorené
do 10. marca. Tohtoročnými témami sú realizácia výstavby
nových dopravných ihrísk alebo ich dobudovanie,
bezpečné prechádzanie cez cestu bez svetelnej
signalizácie, ľavopravá orientácia či bezpečná jazda
na bicykli v premávke. Projekty smerujúce k zlepšeniu
dopravnej bezpečnosti môžu podávať materské a základné
školy z celého Slovenska alebo organizácie, ktoré pri nich
pôsobia. Na projekt je možné získať podporu až 3 000 €.
Online žiadosť nájdete tu. Tešíme sa na vaše inšpiratívne
projekty.

Vďaka záujmu o grantový program Náučné chodníky
otvárame 15. marca jeho druhý ročník. Grantom vo výške
2 300 € na projekt podporíme vybudovanie alebo obnovu
náučných chodníkov v rôznych lokalitách chránených
prírodných území alebo inak hodnotných krajinných oblastí
na Slovensku. Predpokladom podpory vášho projektu je
prepojenie s interaktívnym zážitkovým vzdelávaním
pre deti a mladých priamo v prírode. Vďaka grantovému
programu si budú môcť rozšíriť svoje vedomosti
o životnom prostredí a ochrane prírody v najbližšom okolí.
Ak chcete podporiť rozvoj vášho regiónu, dajte nám o tom
vedieť do 5. mája v žiadosti o grant.

Už 15. marca otvoríme štvrtý ročník grantového programu
Vzdelaním k integrácii. Jeho cieľom je vzdelávanie telesne
a mentálne postihnutých detí a mládeže. Grant do výšky
2 000 € môže byť použitý na zriadenie a vybavenie učební,
edukačných centier, zavedenie dlhodobých edukačných
aktivít, záujmových krúžkov či chránených dielní
pre aktivizáciu a pracovnú integráciu hendikepovaných
detí. Okrem toho sa môžu detské domovy a domovy
sociálnych služieb zapojiť do projektu S Nadáciou v pohybe.
Nezmeškajte príležitosť a pošlite nám žiadosť.
Vyžrebujeme ďalšie dve zariadenia, ktorým bude
zapožičané auto až na jeden rok.

Nezmeškajte uzávierku
#PomáhameĎalej

Projekty zamestnancov
pre partnerské spoločnosti

Termín ukončenia prihlasovania projektov do nového
grantového programu #PomáhameĎalej sa blíži.
Verejnoprospešné organizácie majú na podanie projektu
čas už len do konca marca. Cieľom je podpora komunity
a aktívne zapojenie verejnosti do riešenia problematiky
vo svojom okolí. Maximálna výška podpory na projekt je
5 000 €. Do nového grantového programu sa zapojili aj
známe osobnosti prostredníctvom nominácií organizácií.
Pozrite si krátke rozhovory s nimi vo videogalérii.

Projekt Kataríny Becíkovej spolupracujúcej s prešovským
občianskym združením Nie sme sami sa podarilo
zrealizovať vďaka grantovému programu Projekty
zamestnancov Partner. Inšpiratívny projekt Hipoterapia
nám pomáha uľahčiť deťom s fyzickým či mentálnym
postihnutím rozvíjať svoje schopnosti a začleniť sa
do sociálneho prostredia. O grant do výšky 1 000 € môžu
požiadať zamestnanci spoločností Porsche Slovakia
a Volkswagen Group Services do 11. mája.

Aj vďaka vašim 2 % môžeme
pomáhať ďalej
Podporte Nadáciu Volkswagen Slovakia darovaním 2 %
zo zaplatenej dane. Vyplnením tohto formulára sa aj vy
môžete stať súčasťou verejnoprospešných aktivít Nadácie
a s nami pomáhať tým, ktorí to potrebujú. Vami poukázané
finančné prostriedky poputujú na mnohé užitočné
projekty. Vyplnené vyhlásenie je potrebné vyplniť
a odovzdať najneskôr do 30. apríla 2018 na daňovom
úrade. Presný postup nájdete tu. Ďakujeme aj za vaše 2 %!

Kontakt na Nadáciu Volkswagen Slovakia:
Ing. Boris Michalík, správca Nadácie Volkswagen Slovakia
Projektové manažérky Nadácie Volkswagen Slovakia:
Mgr. Katarína Mariňáková | Ing. Alexandra Pappová, PhD. | PhDr. Mgr. Adriana Smolinská
Tel.: +421 2 6964 2858, E-Mail: nadacia@volkswagen.sk
www.nadacia-volkswagen.sk
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Veľkonočné prekvapenie
v Detskom domove v Martine
Nadácia Volkswagen Slovakia v rámci svojej dlhoročnej
podpory rôzne znevýhodnených opäť vyčarovala úsmevy
na mnohých detských tvárach. Vďaka sladkému
prekvapeniu v podobe čokoládových zajačikov zažili aj deti
z Detského domova v Martine ozajstnú Veľkú noc. Ešte
viac ich potešili dva živé zajačiky, ktoré u nich zostanú
a deti sa budú o ne starať. Starostlivosť o živé tvory bude
viesť deti k zodpovednosti a veríme, že u nich podporí
osvojovanie si základných vedomostí o prírodných vedách.
Pozrite si fotky a video z tohto jedinečného dňa
na facebooku. Detský domov v Martine sa pravidelne
zapája do rôznych aktivít našej Nadácie. Už niekoľko rokov
po sebe sa modely áut, ktoré zostrojujú deti v rámci
Vianočného projektu podľa zadanej témy, umiestňujú
v prvej desiatke. V roku 2015 si dokonca vybojovali prvú
cenu a získali Volkswagen up! Aj naďalej im prajeme veľa
kreativity do ďalších aktivít.

Automobilová JUNIOR
akadémia aj pre vašich juniorov

Podporte rozvoj jazykových
zručností vášho dieťaťa

Poznáme prvé podporené
projekty v tomto roku

Naša Nadácia je už tretí rok partnerom Automobilovej
JUNIOR akadémie (AJA). Ak nemáte pre vaše ratolesti
program od 20. do 24. augusta, nezabudnite ich prihlásiť
do tohto jedinečného denného letného tábora. Pre deti
od 12 do 16 rokov bude pripravený zaujímavý program
plný zábavy, vedy a techniky. Program aktivít v AJA je
postavený na prepojení teoretických informácií
a praktických prezentácií priamo vo výrobných závodoch.
Veríme, že pomôže otvoriť mladým ľuďom cestu k štúdiu
technických odborov a vyčleniť miesto pre budúcich
odborníkov. Prihlasovanie bude na stránke AJA spustené
16. apríla, sprevádzať ho bude súťaž o päť vstupeniek
do bratislavského tábora na našom facebooku.

Spoluprácu so Základnou školou I. Bukovčana v Devínskej
Novej Vsi odštarovala naša Nadácia už pred šiestimi rokmi.
Jej vynikajúcim výsledkom je dlhodobá a kontinuálna
podpora dvojjazyčného vzdelávania. Sme hrdí, že sa stala
aj jednou z dvoch základných škôl na Slovensku, ktoré
žiakom udeľujú
medzinárodne uznávaný diplom
Deutsches Sprachdiplom (DSD). Prihláste aj vaše dieťa
do prvej triedy s rozšírenou výučbou nemeckého jazyka.
Zápis sa bude konať v dňoch od 20. do 21. apríla. Dotazník
a všetky potrebné informácie nájdete aj tu. Dňa 5. apríla
sa na škole uskutoční aj Deň otvorených dverí. V čase
od 15:00 do 18:00 si budete môcť prezrieť areál školy,
učebne a získať bližšie informácie o edukačnom procese.

Široké spektrum verejnoprospešných a vzdelávacích aktivít
subjektov, v ktorých sa angažujú zamestnanci spoločnosti
Volkswagen Slovakia, bolo prvýkrát v tomto roku
podporených prostredníctvom grantového programu
Projekty zamestnancov. Na 79 najlepších projektov sa
spolu prerozdelilo viac ako 78 000 eur. Zároveň bol
vyhodnotený aj tretí ročník grantového programu Zelená
dobrovoľníkom, s ktorým sme doposiaľ pomohli skrášliť až
53 školských dvorov. Aj jeho hlavnou myšlienkou je
podpora dobrovoľníctva a zároveň skrášlenie prostredia
a budovanie rešpektu k okolitej prírode. Svoje areály vďaka
nemu tento rok upraví ďalších 30 škôl, ktorým bola
prerozdelená celková suma vo výške takmer 15 000 eur.

Nemčinu v novom svetle vám
ukáže Deutschkongress

Zamestnanecký projekt pomáha
zrakovo znevýhodneným deťom

Dňa 2. a 3. júla sa na Katolíckej univerzite v Ružomberku
uskutoční Kongres nemeckého jazyka zameraný
na podporu nemčiny ako cudzieho jazyka na Slovensku.
V rámci spolupráce s Goetheho inštitútom je Nadácia
Volkswagen Slovakia jedným z jeho hlavných partnerov.
Počas kongresu sa bude konať vedecká konferencia SUNG,
workshopy pre učiteľov, burza kontaktov medzi firmami
a školami a kongresový veľtrh. Využite šancu a prihláste sa
do konca apríla. Prihlášku spolu s ďalšími informáciami
nájdete tu.

Aktivity neziskovej organizácie Raná starostlivosť podporil
svojím projektom Peter Móro z oddelenia zabezpečenia
kvality. Cieľom zaujímavého projektu je pomôcť v Centre
včasnej intervencie v špeciálne upravenej zrakovoterapeutickej miestnosti správne posudzovať zrakové
funkcie detí. Z finančného grantu Nadácie Volkswagen
Slovakia boli zakúpené okrem kníh na rozvoj zraku aj
potrebné špeciálne pomôcky - polohovacia stolička
a polohovací set umožňujúce vhodnú pozíciu dieťaťa počas
funkčného posudzovania zraku.

Príďte rozhodnúť na Dobrý trh
na Jakubáku
Vďaka grantovému programu #PomáhameĎalej Nadácia
podporí 10 projektov v celkovej sume až 50 000 eur.
V mnohých organizáciách, ktoré zaregistrovali svoje
projekty, sa angažujete aj vy. Príďte 21. apríla na Dobrý trh
na Jakubovo námestie a pomôžte hlasovaním definitívne
rozhodnúť, ktoré z nich získajú finančný grant. Najlepších
16 postupujúcich projektov, ktoré budú organizácie
na Dobrom trhu osobne prezentovať, nájdete zverejnené
6. apríla. Na facebooku bude zároveň spustené aj online
hlasovanie.

Kontakt na Nadáciu Volkswagen Slovakia:
Ing. Boris Michalík, správca Nadácie Volkswagen Slovakia
Projektové manažérky Nadácie Volkswagen Slovakia:
Mgr. Katarína Mariňáková | Ing. Alexandra Pappová, PhD. | PhDr. Mgr. Adriana Smolinská
Tel.: +421 2 6964 2858, E-Mail: nadacia@volkswagen.sk
www.nadacia-volkswagen.sk
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Vyvrcholenie grantového
programu #PomáhameĎalej
Pri príležitosti desiateho jubilea našej Nádacie vznikol
unikátny projekt #PomáhameĎalej. Spomedzi viac ako
100 prihlásených projektov
sme
vyhodnotili
16 postupujúcich, z ktorých ste verejným hlasovaním dňa
21. apríla na Dobrom trhu vybrali 10 najlepších. Každý
z nich získal finančnú podporu vo výške až 5 000 eur, ktoré
budú využité na podporu dlhodobých verejnoprospešných
aktivít s cieľom prispieť k riešeniam problematiky
vyskytujúcej sa v ich okolí. Okrem toho ste vybrali aj
jedenásty výherný projekt občianskeho združenia Prístav
Nádeje na vybudovanie bezbariérového inkluzívneho
detského ihriska, za ktorý ste hlasovali prostredníctvom
hlasovacieho formulára na našom Facebooku. Vďaka
spolupráci s Nadáciou TV JOJ bol podporený aj ďalší,
a teda v poradí dvanásty projekt na podporu fungovania
detského mobilného hospicu Svetielko nádeje v Banskej
Bystrici. Všetky podporené projekty nájdete tu.

Druhý ročník medzinárodných
pretekov vodíkových RC áut

Deň narcisov po druhýkrát aj
v závodoch Volkswagen Slovakia

Vodičské preukazy a zapožičané
autá pre detské domovy

V dňoch 18. a 19. apríla 2018 sa aj vďaka podpore našej
Nadácie prostredníctvom grantového programu Stredné
školy a technika uskutočnil v bratislavskom Zážitkovom
centre vedy Aurelium v poradí 2. ročník medzinárodných
pretekov vodíkových RC áut. Súťaže sa zúčastnilo až
21 tímov z 21 stredných odborných škôl z celého
Slovenska. Úlohou každého študentského tímu bolo
dômyselne využiť alternatívny vodíkový pohon auta tak,
aby vydržalo jazdiť čo najdlhšie. Na prvom mieste sa
umiestnili AdlerMotors z Bratislavy a Ostrov TEAM
z Košíc. Oba víťazné tímy sa v dňoch 2. a 3. mája zúčastnia
medzinárodného kola, ktoré sa bude konať na Technickej
univerzite v Chemnitz v Nemecku.

Unikátny 22. ročník celoslovenskej finančnej zbierky Deň
narcisov sa tentokrát uskutočnil v piatok 13. apríla 2018
v závodoch Volkswagen Slovakia, ale aj pred Starou
tržnicou, kde sídli mestský projekt up! city. Liga proti
rakovine aj vďaka Vašej podpore pomáha zlepšovať
a skvalitňovať život tisíckam onkologických pacientov, ich
najbližším, a zároveň spolupracuje so zdravotníckymi
zariadeniami po celom Slovensku. Vaše vklady v závodoch
Volskwagen Slovakia a v up! city pred Starou tržnicou sme,
spoločne s DHL Exel Slovakia, zdvojnásobili. Darovanou
sumou 14 000 eur aj vďaka vám podporíme Ligu proti
rakovine vrátane jej aktivít zameraných na prevenciu
onkologických ochorení a boj s rakovinou.

Pod záštitou Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny bol
na veľtrhu práce Job Expo spustený už tretí ročník
úspešného projektu „Vodičské preukazy pre detské
domovy“. Projekt podporujú nadácie troch automobiliek Volkswagen Slovakia, Kia Motors a Groupe PSA Slovakia.
Vodičské kurzy doteraz absolvovalo 159 detí a v tomto
ročníku komisia vyberie ďalších 60. Prihlásiť sa môžu tu.
V rámci podpory detských domovov sme prostredníctvom
zaujímavého projektu S Nadáciou v pohybe zapožičali
Detskému domovu Sečovce a Detskému domovu Spišské
Vlachy na rok dve autá. Ďalšie sa budú môcť opäť prihlásiť
v novembri 2018, kedy vyžrebujeme až štyri zariadenia,
ktorým budú autá slúžiť celý jeden rok.

Dobrovoľníci spojili sily
na skrášlenie školských areálov

Svet vedy a techniky
pre škôlkárov z Tvrdošína

Naša Nadácia znova otvorila brány dobrovoľníkom nielen
z radov zamestnancov Volkswagen Slovakia. Ekologicky
orientovanou aktivitou sme aj tento rok začali
so zveľaďovaním školských areálov 28. apríla v Materskej
škole na Družstevnej ulici v Martine. Okrem pracovných
aktivít na školskom dvore si príjemnú atmosféru či chutný
guláš môžete vychutnať v sobotu 12. mája na jej
pokračovaní na Základnej škole I. Bukovčana v Devínskej
Novej Vsi. Stretneme sa tam o 09:00. Tešíme sa na vás!

Prostredníctvom aktivít občianskeho združenia Kráľovská
koruna sa Daniela Topľanská z fachteamu montáže NSF
rozhodla podporiť technickú predstavivosť, zručnosť
a kreatívne myslenie detí z Materskej školy Oravské
nábrežie v Tvrdošíne. Do zriadených centier „Dielňa“
a „Pokusy“ boli z grantu Nadácie Volkswagen Slovakia
zakúpené konštrukčné stavebnice a vedecké pomôcky,
ktoré budú podporovať a rozvíjať elementárne technické
myslenie detí z materskej školy.

Spúšťame veľkú súťaž
s Vedomostnými ostrovmi!
Interaktívnu vzdelávaciu pomôcku s veselým sprievodcom
lemurom EMUR-om získalo v rámci projektu Vedomostné
ostrovy 100 základných škôl z celého Slovenska. V období
od 15. do 31. mája budú mať možnosť súťažiť v riešení
vedomostných kvízov. Skvelé ceny sú pripravené
pre úspešné školy aj jednotlivcov. Slávnostné vyhlásenie
víťazov sa uskutoční v Aureliu 23. júna. Test je možné
vyplniť v škole priamo na Vedomostnom ostrove, ale aj
online. Veľa šťastia!
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Otvorenie verejného detského
dopravného ihriska v Stupave
Nadácia Volkswagen Slovakia v spolupráci s mestom
Stupava zrealizovala výstavbu najväčšieho detského
dopravného ihriska v regióne. Nové ihrisko s rozlohou viac
ako 4 200 m² je súčasťou výukových priestorov
a športovísk edukačného a športového areálu Základnej
školy kpt. J. Nálepku v Stupave. Keďže aj deti sú
každodenní účastníci cestnej premávky, cieľom výstavby
bolo zvýšiť u nich povedomie o pravidlách cestnej
premávky, a tým prispieť k zvýšeniu ich bezpečnosti
na cestách. Ihrisko má vlastnú cestnú a železničnú
svetelnú signalizáciu, dopravné značky, križovatky, či
kruhový objazd. Slávnostné odovzdanie mestu Stupava sa
konalo 30. mája 2018. Možnosti jeho návštevy a využitia
pre širokú verejnosť, materské a základné školy nájdete tu.
Príďte aj vy zažiť deň plný neopakovateľných zážitkov
na stupavskom dopravnom ihrisku.

Zážitková Letná škola zaženie
nudu cez prázniny

Aktuálne otvorené grantové
programy a ostatné projekty

Školské areály sme opäť vylepšili
vďaka Zelenej dobrovoľníkom

Rozvíjať svoje vedomosti z mnohých predmetov si deti
budú môcť aj počas letných prázdnin. Vďaka jedinečnému
projektu Teach for Slovakia a podpore našej Nadácie ako
hlavného partnera sa bude už po piatykrát v období
od 18. júla do 1. augusta konať Letná škola po prvýkrát
na Základnej škole Nejedlého v Bratislave. Účasť je
bezplatná, a preto sa počas prázdnin bude môcť hravou
formou vzdelávať 100 až 120 detí zo sociálne slabšieho
prostredia. Budú si môcť vyskúšať vedecké pokusy a učiť
sa s mladými inšpiratívnymi učiteľmi. Okrem toho si tu
nájdu nových kamarátov, zašportujú si a tí najšikovnejší
získajú skvelé ceny. Viac informácií najdete tu.

Rôzne zariadenia môžu do 15. augusta podať žiadosť
o grant až do výšky 3 000 eur, ktorým Nadácia podporí
vzdelávacie projekty pre deti s poruchou autistického
spektra v rámci grantového programu Budúcnosť aj
s autizmom. Technické univerzity na Slovensku môžu
Rozvíjať technik(o)u zaregistrovaním žiadosti do 31. júla,
a dve najlepšie z nich môžu na svoj projekt získať až
25 000 eur. Projekt Technika hrou od základných škôl sa
rozšíri o ďalšie štyri kraje, učitelia sa môžu na školenia
prihlásiť do 30. júna. Dlhodobú výučbu nemčiny
pre najmenších podporuje grantový program Nemčina
do materských škôl otvorený do 30. júna.

Vďaka akcii Zelená dobrovoľníkom máme už piaty rok
krajšie a čistejšie školské areály. V tomto roku viac ako
170 dobrovoľníkov, medzi ktorými boli aj zamestnanci
Volkswagen Slovakia, pomohlo upraviť dvor Materskej
školy na Družstevnej ulici v Martine (28. apríla) a Základnej
školy I. Bukovčana v Devínskej Novej Vsi (12. mája). Akcia
sa niesla v duchu príjemnej atmosféry a odmenou
pre zúčastnených bol chutný guláš. V tomto roku sme aj
v rámci grantového programu Zelená dobrovoľníkom
podporili skrášlenie 30 školských dvorov sumou takmer
15 000 eur. Chceme sa poďakovať všetkým zúčastneným
za to, že priložili ruku k dielu.

Experimentovanie po nemecky
na Deutschkongresse

Modulárna skúšobná stanica
industry 4.0 na SOŠE Gbely

Kongres nemeckého jazyka zameraný na podporu výučby
nemčiny sa bude konať 2. a 3. júla na Katolíckej univerzite
v Ružomberku. Jeho neoddeliteľnou súčasťou je workshop
k úspešnému projektu našej Nadácie Experimentovanie
po nemecky, kde sa novým učiteľom opíše projekt, získajú
učebné materiály a skúsenosti zapojených škôl. Projekt
bude pokračovať predstavením spoločenských hier
na obohatenie hodín nemčiny. Ďalšie školy sa budú môcť
prihlásiť v septembri.

Inšpiratívny projekt Pavla Juneka z karosárne NSF
pomohol výrazne zvýšiť úroveň technického odborného
vzdelávania študentov na Strednej odbornej škole
elektrotechnickej v Gbeloch. Z finančného grantu našej
Nadácie boli zakúpené diely a súčiastky, ktoré boli
potrebné
na
vyhotovenie
simulačnej
stanice
mechatronického systému pre zlepšenie úrovne
praktického vzdelávania. Na realizácii modulárnej
skúšobnej stanice industry 4.0 sa podieľali aj samotní žiaci.

Podporíme tri slovenské
#Regióny
Na grantový program #PomáhameĎalej nadväzujeme
projektom pre #Regióny. Cieľom je predstaviť v každom
z troch regiónov 10 v minulosti podporených organizácií.
Dňa 13. júna 2018 sa prvé z nich odprezentujú v Europa
Shopping Centre v Banskej Bystrici. Zapojiť sa môžete aj
vy a hlasovaním na facebooku do 12. júna a rozhodnúť
o tom, kto získa automobil Volkswagen up! na rok. Projekt
sa bude počas letných mesiacov realizovať aj v Martine
a v Košiciach.
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V jubilejnom desiatom roku
#PomáhameĎalej v #Regiónoch
Ďalšou časťou projektu #PomáhameĎalej #Regióny
chceme poukázať na prínos už zrealizovaných projektov
pre regióny. Prvú fázu sme odštartovali 13. júna
v obchodnom centre Europa shopping center v Banskej
Bystrici. Na verejnej výstave odprezentovalo svoje
inšpiratívne projekty 10 vybraných organizácií
zo stredného Slovenska, ktoré mali možnosť zabojovať
o hlavnú cenu - Volkswagen up! na celý rok. O víťazovi
ste mali aj vy možnosť rozhodnúť prostredníctvom
facebookové hlasovania. Stalo sa ním OZ Athéna, ktoré už
auto naplno využíva na terénne výjazdy za klientmi v okolí
Hnúšte. Okrem toho sme odovzdali špeciálnu cenu
Stredoslovenskej televízie v hodnote 2 000 € Spoločnosti
na pomoc osobám s autizmom SPOSA z Banskej Bystrice.
Ďalšie výstavy sa uskutočnia 26. júla v obchodnom centre
Galéria Martin a 24. augusta v Átrium Optima Košice.
Príďte sem aj vy podporiť organizácie z vášho regiónu!

Vyhodnotenie súťaže
s Vedomostnými ostrovmi

Obľúbené Pinf Hry ako darček
na Deň detí

Podujatie Deutschkongress 2018
v Ružomberku

Od 15. do 31. mája 2018 prebiehala veľká súťaž v riešení
vedomostných kvízov s projektom Vedomostné ostrovy.
Celkovo sa do nej zapojilo až 13 744 žiakov
zo 100 základných škôl, na ktorých sú interaktívne kiosky
Vedomostné ostrovy už takmer pol roka. Súťažilo sa
v dvoch kategóriách, najaktívnejšia škola a najúspešnejší
žiaci, v štyroch oblastiach - technika, nemčina, ekológia
a fyzika. Slávnostné vyhlásenie najúspešnejších riešiteľov
sprevádzané zaujímavým celodenným programom sa
uskutočnilo 23. júna v priestoroch Zážitkového centra
vedy Aurelium v Bratislave. Všetkým víťazom srdečne
blahoželáme!

Pinf Hry pre deti s mentálnym postihnutím ako je
autizmus, detská mozgová obrna a Downov sydróm
pomáhajú deťom zábavnou formou naučiť sa čítať, písať,
logicky uvažovať, rozoznávať farby, precvičiť si slovnú
zásobu, matematiku a mnohé iné zručnosti. Za týmto
unikátnym projektom stojí len 16-ročný Ondrej Vrábel,
ktorý získal za projekt prestížne ocenenie Krištáľové krídlo.
Naša Nadácia navštívila pri príležitosti Medzinárodného
dňa detí Špeciálnu základnú školu s materskou školou
na Karpatskej ulici v Bratislave a darovala jej 15 Pinf Hier,
ktoré pomáhajú deťom už vo viac ako 200 inštitúciách
po celom Slovensku.

V dňoch 2. a 3. júla sa na Katolíckej univerzite
v Ružomberku konal Kongres nemeckého jazyka, ktorý bol
zameraný na podporu nemčiny ako cudzieho jazyka
na Slovensku. Podujatie sa uskutočnilo pod záštitou
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky a jedným z partnerov bola aj naša Nadácia. Počas
kongresu sa konala vedecká konferencia SUNG,
didakticko-metodické odborné workshopy pre učiteľov,
pódiové diskusie, burza kontaktov a kongresový veľtrh.
Cieľom bolo vytvorenie siete inštitúcií a partnerov
podporujúcich nemecký jazyk v rámci vzdelávacieho
systému. Bližšie informácie nájdete na stránke kongresu.

Júnové vyhodnotenie
grantových programov

Veselí klauni z Červeného nosa
spolu s našou Nadáciou

Na základe rozhodnutia hodnotiacej komisie v mesiaci jún
Nadácia uzavrela tri grantové programy. V druhom kole
Projektov zamestnancov bolo podporených až
60 projektov. Cez program Vzdelaním k integrácii získalo
grant 18 projektov zameraných na vzdelávanie
a integráciu telesne i mentálne postihnutých detí
a mládeže zo zariadení a domovov sociálnych služieb.
Finančná podpora na vybudovanie náučných chodníkov
poputovala na 11 najzaujímavejších projektov.

V pondelok 2. júla Nadácia Volkswagen Slovakia darovala
automobil Volkswagen up! s originálnym polepom
predstaviteľom občianskeho združenia Červený nos.
Zdravotní klauni z Červeného nosa už 14 rokov prinášajú
deťom smiech a zábavu do nemocníc na celom Slovensku.
Cieľom ich činnosti je vyčariť úsmev na tvárach detí, a tým
podporiť ich psychickú pohodu a prispieť k zlepšeniu ich
zdravotného stavu, odpútať ich od napätia a strachu.
Veríme, že náš dar im v tom pomôže.

S Našimi Volkswagen deťmi
do nového školského roka
Nadácia Volkswagen Slovakia dlhodobo podporuje
vzdelávanie detí, ktorých osud pripravil o jedného či oboch
rodičov. Aj tento rok naša Nadácia poskytne deťom
pred začatím školského roka vzdelávací balíček
s darčekovou poukážkou do kníhkupectva. Každoročné
štipendium bolo navýšené na 400 € pre každé dieťa. Aj
počas tohto leta sa niektoré z Našich Volkswagen detí
zúčastnia zaujímavého vedecko-technicky zameraného
tábora Letná Univerzitka v Chorvátsku.
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Na Základnej škole I. Bukovčana
sme otvorili nový školský rok
Nielen deti, ale aj ich rodičia spolu s učiteľmi slávnostne
privítali v pondelok 3. septembra nový školský rok
na Základnej škole I. Bukovčana v Devínskej Novej
Vsi. Intenzívna spolupráca našej Nadácie so základnou
školou prebieha už sedem rokov. V roku 2012 sme
po prvýkrát podporili výučbu nemeckého jazyka v novej
prváckej triede. Vtedajší prváci budú môcť už budúci rok,
v ôsmom ročníku, získať medzinárodne uznávaný DSD
certifikát. Cerifikát udeľuje Ministerstvo kultúry Spolkovej
Republiky Nemecko a žiaci ním preukážu znalosť nemčiny
na úrovni A2/B1. Vďaka dlhoročnej kooperácii
so základnou školou sa nám podarilo dvojjazyčné
vzdelávanie rozšíriť o dodatočné hodiny nemčiny
s rodeným nemecky hovoriacim lektorom, ale aj odborné
predmety ako biológia, geografia či dejepis v nemeckom
jazyku. Okrem podpory nemčiny sme tento rok prispeli aj
na rekonštrukciu jazykových učební a teločvične.

Nemčina do ďalších materských
škôl

Noví absolventi Automobilovej
JUNIOR akadémie

Rodinná týždňovka prvýkrát
v spolupráci s našou Nadáciou

Od 17. augusta, kedy zasadala hodnotiaca komisia
Nadácie, poznáme úspešné materské školy, ktorých
projekty najviac zaujali v rámci už tretieho ročníka
grantového programu Nemčina do materských škôl. Vďaka
podpore našej Nadácie môžu nemčinu prinášať deťom
na troch ďalších materských školách. Dodatočná podpora
zas pomôže rozvíjať výučbu nemčiny na deviatich
materských školách, ktoré sa zapojili do predošlých
ročníkov grantového programu. Finančná podpora zahŕňa
príspevok na nákup rôznych edukačných pomôcok
na výučbu nemeckého jazyka, účasť lektora či lektorky
na školení a príspevok na mzdu lektorov nemčiny. Všetky
doteraz podporené projekty si môžete pozrieť tu.

Tretieho ročníka Automobilovej JUNIOR akadémie, ktorá
sa konala v Bratislave od 20. do 24. augusta, sa zúčastnilo
takmer 70 detí vo veku od 12 do 16 rokov. Počas jedného
týždňa ich sprevádzal dynamický program sveta techniky,
vedy a výskumu v závode Volkswagen Slovakia, Duálnej
akadémii,
Slovenskej
technickej
univerzite
či
na SlovakiaRing v Orechovej Potôni. Mnohé z aktivít si
pre ne pripravila aj naša Nadácia. Deti si mohli
na stanovištiach v závode Volkswagen Slovakia vyskúšať
interaktívny dotykový kiosk Vedomostné ostrovy,
adrenalínovú offroad jazdu, otestovať svoje znalosti
nemeckého jazyka, zúčastniť sa prehliadky závodu či zažiť
3D virtuálnu montáž v pilotnej hale.

Na základe dlhodobej spolupráce našej Nadácie a Ligy
proti rakovine bol podporený jedinečný projekt Rodinná
týždňovka. Konala sa v Ráztočne a zúčastnilo sa jej
25 rodín, v ktorých je minimálne jeden z rodičov
onkologickým pacientom. Už po tretíkrát bol pre rodiny
s deťmi pripravený týždeň plný oddychu, zábavy, zážitkov
a nových priateľstiev. Týždenný program tvorili
dobrodružné, športové či kreatívne kurzy, detské hry
a aktivity, spoločenské stretnutia a predstavenia. Rodinám
pomáhal špeciálny tím, ktorý tvoril lekár, psychológ,
sociálny pracovník a dobrovoľníci – animátori. Viac
informácií o tomto netradičnom rodinnom projekte
nájdete na dobrenoviny.sk.

Vianočný projekt 2018 pre deti
z detských domovov

Podporili sme inovatívne
vzdelávanie v Dolnom Kubíne

Siedmy ročník súťažného Vianočného projektu spája
čarovné obdobie Vianoc s novou zaujímavou výzvou
pre deti z detských domovov a náhradných rodín.
Tohtoročným zadaním je auto pre znevýhodnených, aby
deti viac upriamili pozornosť na životné problémy ľudí
so znevýhodnením. Modely je možné zaregistrovať
do 3. októbra. Neváhajte a zapojte sa, hlavnou cenou
za najkrajší model je automobil Volkswagen up!. Viac
o projekte nájdete tu.

Juraj Paprčka svojim zamestnaneckým projektom podporil
vzdelávanie na Strednej odbornej škole polytechnickej
v Dolnom Kubíne - Kňažia. Z grantu Nadácie Volkswagen
Slovakia zakúpili technický materiál a digitálny software,
pomocou ktorých študenti zhotovili inovatívnu učebnú
pomôcku na nácvik zapojenia elektrických schém
a elektrických obvodov motorového vozidla. Táto
jedinečná pomôcka umožňuje študentom okamžite si
v praxi overiť správnosť navrhovaných riešení.

Vaše témy vo Vedomostných
ostrovoch
Vedomostné ostrovy spustili novú súťaž! Aj vy so svojou
triedou sa v nej môžete stať tvorcami tém, ktoré sa stanú
súčasťou obsahu Vedomostného ostrova. Počas celého
školského roka budú najlepšie z vašich tém postupne
pribúdať do ostrova a vás, ich tvorcov, budeme
odmeňovať. V júni môžete postúpiť do veľkého finále,
v ktorom vyberieme tú najlepšiu z najlepších tém. Tak
neváhajte a zapojte sa! Video z vyhodnotenia minuloročnej
súťaže si môžete pozrieť tu.
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Projekt #NajKolega pozná
svojich víťazov
Pri príležitosti 10. výročia Nadácie Volkswagen Slovakia
vznikol zaujímavý projekt #PomáhameĎalej. Jeho
súčasťou bola aj aktivita zameraná na podporu
verejnoprospešnej činnosti zamestnancov spoločnosti
Volkswagen Slovakia #NajKolega. Prostredníctvom nej sa
naša
Nadácia
rozhodla
oceniť
zamestnancov
tzv. komunitných hrdinov, ktorí sa angažujú či nezištne
pomáhajú vo svojom okolí. Nominovaných bolo 60 kolegov
a kolegýň, z ktorých sa do užšieho výberu dostalo päť.
Na základe hlasovania sa stal absolútnym víťazom ankety
Dušan Knézel z lakovne Porsche. Získal zapožičanie
automobilu Volkswagen up! na jeden rok a sumu 3 000 €
na rekonštrukciu a vybavenie priestorov Domova
sociálnych služieb prof. Karola Matulaya v Bratislave,
ktorý funguje ako denné a pobytové zariadenie pre deti
a dospelých s mentálnym postihnutím. Ostatní štyria
nominovaní získali po 1 000 € na pomoc komunite.

Akreditované technické
vzdelávanie pre základné školy

Vedomostné ostrovy získali
významné ocenenie

Podporili sme realizáciu dvoch
technických laboratórií

Princípom vzdelávacej koncepcie grantového programu
Technika hrou od základných škôl je rozvoj technického
zmýšľania u detí od raného veku. Preto sa naša Nadácia
rozhodla v tomto roku podporiť ďalších až 81 základných
škôl v trenčianskom, žilinskom, banskobystrickom
a bratislavskom kraji. Školy získali účasť na akreditovanom
školení, metodiku spolu s pracovnými listami, sady
pomôcok na realizáciu technických aktivít a potrebné
finančné prostriedky. Na odborné školenia sa prihlásilo
viac ako 160 pedagógov, ktorí sa naučia ako viesť deti
k pozitívnemu vzťahu k technike. Kompletný zoznam
podporených škôl nájdete tu.

Projekt našej Nadácie - interaktívne moderné kiosky
Vedomostné ostrovy funguje na 100 vybraných
základných školách už druhý školský rok. Do nového
školského roka 2018/2019 projekt vstúpil s významným
ocenením. Zorientovať sa v budúcom kariérnom smerovaní
žiakom pomáha Virtuálny kariérny poradca, ktorý získal
ako súčasť Vedomostných ostrovov prestížnu Národnú
cenu kariérového poradenstva 2018. Zároveň spomedzi
piatich ocenených najviac oslovil zúčastnenú odbornú
verejnosť a získal aj cenu publika. Slávnostné
odovzdávanie sa konalo 18. septembra za účasti odbornej
verejnosti.

Cieľom grantového programu Rozvíjať technik(o)u Nadácie
Volkswagen Slovakia je moderné vybavenie laboratórií
na technicky zameraných univerzitách. Po prvýkrát
odborná komisia vybrala projekty na základe osobnej
prezentácie priamo v závode Volkswagen Slovakia
v Bratislave. Do finále postúpili štyri projekty, z ktorých
komisia vybrala dva víťazné podporené celkovou sumou
50 000 €, a to projekt Strojníckej fakulty Technickej
univerzity v Košiciach a Strojníckej fakulty Slovenskej
technickej univerzity v Bratislave. Vybrané projekty
najlepšie spĺňali kritériá využiteľnosti v praxi a prepojenia
témy s automobilovým priemyslom.

Spustili sme súťaž v tvorbe
nových vedomostných tém

Interaktívna výučba nemčiny
pre žiakov v Dudinciach

Spestrenie vyučovania a hlavne veľa zaujímavých
poznatkov z techniky, ekológie, fyziky a nemčiny prinášajú
Vedomostné ostrovy na 100 základných školách
na Slovensku. Vďaka novo vyhlásenej súťaži sa môžu
učitelia a žiaci aktívne podielať na tvorbe ich
vedomostného obsahu. Najlepšie z tém, ktoré spracujú
v školských tímoch, sa stanú súčasťou interaktívnych
kioskov. Vkladanie tém prebieha do 30. apríla 2019
pomocou formulára. Pomôže vám podrobný videomanuál.

Pomocou hier a zážitkov sa učia nemčinu žiaci Spojenej
školy v Dudinciach. Vďaka zamestnaneckému projektu
Erika Uhrina a finančnej podpore našej Nadácie mohla
škola nakúpiť pomôcky potrebné na interaktívnu výučbu.
Veselý spôsob vzdelávania oslovil nielen siedmakov
a ôsmakov, ale taktiež sa zlepšil celkový záujem o nemecký
jazyk všetkých žiakov školy. V rámci projektu sa podarilo
vybudovať aj čitateľský kútik so zaujímavými publikáciami
nemeckých autorov.

Výber povolania a plánovanie
budúcnosti so Živou knižnicou
Priamo cez 15 živých kníh, t.j. zástupcov jednotlivých
povolaní, sa koncom septembra deti základných škôl
oboznámili so svetom povolaní a práce aj
v automobilovom priemysle. Sprostredkovaním osobných
skúseností z ich práce a odporúčaním adekvátnych škôl
pomáhali žiakom s výberom budúceho povolania. Na ďalší
tematický deň so Živou knižnicou sa môžete tešiť už
25. októbra v priestoroch Mesta povolaní v Bory Mall
v Bratislave.
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Darovali sme jedinečný sonografický prístroj na pomoc
deťom v Národnom ústave detských chorôb
Zdravie je to najcennejšie, čo máme. Naša Nadácia
k tomu prispieva rozšírením vybavenia zdravotníckych
zariadení, ktoré navštevujú pacienti z celého Slovenska.
Minulý mesiac sme za účasti predsedu správnej rady
Nadácie Volkswagen Slovakia Erica Reutinga a člena
správnej rady Nadácie Volkswagen Slovakia Ralfa Sachta
darovali Národnému ústavu detských chorôb (NÚDCH)
spolu so spoločnosťou Siemens vôbec prvý prenosný
ultrazvuk s bezdrôtovými sondami na svete. Práve vďaka

bezdrôtovým sondám pomôže aj pri vyšetrovaní
najmenších pacientov v inkubátoroch. Okrem darovania
prístroja, ktorý zlepší diagnostiku a zvýši pohodlie
vyšetrovaných detských pacientov, budeme v podpore
NÚDCH pokračovať vizuálnou úpravou ambulancie
a čakární na rádiologickom oddelení. Do projektu
rekonštrukcie sa zapoja aj študenti Vysokej školy
vytvárných umení. Veríme, že skrášlenie prostredia
spríjemní deťom chvíle strávené v nemocnici.
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Experimentovať po nemecky budú ďalší
desiati učitelia

Na piatich školách sa budú vyrábať
elektromobily

V rámci grantového programu v spolupráci s Goetheho
inštitútom sme vyškolili ďalších desiatich učiteľov. Máme
veľkú radosť, že o projekt javia záujem stále nové školy.
V tomto školskom roku pripravujeme viacero noviniek didaktizáciu jednotlivých pracovných listov; vzniká tiež
súbor interaktívnych hier, ktoré na školiace moduly
nadväzujú a budú efektívnym doplnkom vyučovacích
hodín. Zoznam podporených škôl v tomto školskom roku
nájdete TU.

Pri príležitosti Týždňa vedy a techniky máme úžasnú
novinku. Na školy sme priniesli úspešný projekt
GREENPOWER SLOVENSKO a s ním aj unikátnu výzvu
pre mladých: nadizajnovať, zostrojiť a pretekať
s vlastným elektromobilom! V pilotnej fáze podporíme
päť škôl: základná škola Riazanská, Holíčska a Edulienka,
Súkromná stredná odborná škola automobilová Duálna
akadémia a Stredná škola Fajnorova. Veríme, že ich žiaci
si zdokonalia technologické a vedecké znalosti.

S Nadáciou pomáhame
znevýhodneným

Dobšinského rozprávky ožili
v Dolnej Krupej

Príďte s nami osláviť
10 rokov

Nadácia sa dlhodobo venuje
podpore
znevýhodnených.
V štvrtom ročníku programu
Budúcnosť aj s autizmom schválila
až z 80 prihlásených 17 najlepších
projektov. Finančná pomoc
vo výške 50 000 eur poputovala
na inovatívne terapeutické prístupy
a integráciu detí s autizmom.
Pomohli sme organizácii Plamienok
vydať terapeutickú knižku pre deti,
ktoré stratili blízkeho.

Kaštieľ v Dolnej Krupej s parkom
sa v máji tohto roku premenil
na rozprávkové miesto. Konal
sa v ňom fantazijno-lesný rodinný
festival LEStival APROPÓ na motívy
Dobšinského rozprávok. Originálny
nápad na zjednotenie komunity,
spoluprácu dedinských umeleckých
súborov a podporu dobrovoľníctva
vznikol vďaka zamestnaneckému
projektu Veroniky Pavlačkovej
a našej podpore.

Srdečne vás pozývame na oslavu
nášho desiateho výročia, ktorá
sa uskutoční 20. novembra v Satori
Stage v Bratislave. Ponesie
sa v duchu konferencie #InšpirujSa,
zameranej na rozvoj neziskových
organizácií, občianskych združení
a škôl. Odborníci sa podelia o svoje
skúsenosti a pomôžu pri šiestich
inšpiratívnych témach. Prihlásiť
sa môžete do 15. 11. na stránke
Nadácie.
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10 rokov našej Nadácie sme oslávili na tlačovej
konferencii #InšpirujSa
Dňa 20. novembra sme pri príležitosti osláv 10. výročia
Nadácie Volkswagen Slovakia usporiadali v Satori Stage
v Bratislave tlačovú konferenciu #InšpirujSa. Zúčastnilo
sa jej viac ako 60 zástupcov neziskových organizácií,
občianskych združení a škôl. Spoločne
sme zrekapitulovali celú dekádu existencie našej nadácie,
ako aj jednotlivé časti jubilejného projektu
#PomáhameĎalej - #DobrýTrh a #Regióny. Súčasťou
konferencie boli aj zaujímavé odborné prednášky
s cieľom pomôcť organizáciám v ich ďalšom napredovaní
aj prostredníctvom prítomných odborníkov, ktorí prispeli
cennými radami z praxe v šiestich inšpiratívnych témach:

ako úspešne požiadať o grant; fundraising alebo
kde získať prostriedky; projekty, ktoré majú komerčný
zmysel; princípy komunikácie s médiami či sociálne siete
a spolupráca s influencermi. Prínosné informácie z prvej
ruky - z organizácií, ktoré projekty realizovali, obsiahla
úvodna inšpiratívna diskusia pod názvom #InšpirujSa
úspešnými organizáciami. Záver z tejto diskusie nájdete
aj na nasledujúcom blogu. Najdôležitejšie prezentované
myšlienky odborníkov z praxe nájdete postupne
v šiestich videách, ktoré budú spolu s fotkami
a videozáznamom z inšpiratívnej akcie zverejňované
na facebooku nadácie.
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Vianočnou cukrárňou sme opäť spolu
pomohli deťom z detských domovov

Za naj model auta pre znevýhodnených
skutočné auto

Zamestnanci Volkswagen Slovakia si aj tento rok mohli
s našou nadáciou osladiť predvianočný čas a zároveň
prispieť na dobrú vec v už tradičnej Vianočnej cukrárni.
Príspevkom na chutný vianočný koláč alebo
nealkoholický grog spolu pomohli, aby mali všetky deti,
aj tie v detských domovoch, pekné Vianoce. Vianočná
cukráreň sa konala v bratislavskom závode, v Martine
aj v Stupave. V Martine ju prišla podporiť speváčka
Barbora Hazuchová. Za účasť a podporu ďakujeme
všetkým zúčastneným a všetkým ochotným
pomocníkom a dobrovoľníkom.

Poznáme víťazov siedmeho ročníka Vianočného projektu
a siedmeho automobilu Volkswagen up!. Deti z detských
domovov a z náhradných rodín sa tento rok zamýšľali
nad potrebami druhých a tvorili modely áut
pre znevýhodnených. O výhercoch rozhodli zamestnanci
Volkswagen Slovakia hlasovaním. Najviac ich zaujal
model auta od detí z Detského domova v Necpaloch,
tesne za ním Detský domov Mlynky – Biele Vody
a bronzová priečka patrí Detskému domovu Pastelka
Lučenec – Vidiná. Srdečne gratulujeme! Fotografie
z odovzdania hlavnej výhry nájdete na našom facebooku.

Jesenná zbierka na sviatok
štedrosti

Obľúbené zamestnanecké
projekty pokračujú

Šťastné a veselé a dovidenia
v novom roku!

Na sviatok obdarúvania a štedrosti,
Giving Tuesday, sme v závodoch
Volkswagen Slovakia zorganizovali
druhý ročník jesennej zbierky.
Zamestnanci mali možnosť darovať
šatstvo, elektroniku, knihy, hračky či
drogériu Krízovému stredisku Dúha,
Komunitnému centru Jelšava a OZ
Vagus, ktoré pomáha ľuďom
bez domova. Partnerská firma
DHL Exel Slovakia spolu odviezla až
4,5 tony darovaných vecí. Všetkým
darcom ďakujeme!

Projekty
Na
obľúbené
zamestnancov sme v tomto roku
prerozdelili až 228 000 €.
Angažovanosť
zamestnancov
a ich dobrovoľnícku činnosť vítame,
preto budeme v rovnakom duchu
pokračovať aj v roku 2019 podporou
ďalších 230 projektov. Novinkou
bude rozšírenie o ekologickú tému
revitalizácie školských dvorov.
Pre viac informácií o grantovom
programe a jeho najbližšom
otvorení sledujte našu stránku.

Ďakujeme, že ste v roku 2018 spolu
s nami oslavovali naše desiate
narodeniny. Prehľad našich pestrých
aktivít za uplynulé desaťročie
nájdete TU. Aj budúci rok sa bude
vyznačovať pomocou tým, ktorí
to potrebujú a podporou
vzdelávania. V menej celej nadácie
vám prajeme pokojné prežitie
vianočných sviatkov a úspešný štart
do nového roka. Budeme veľmi radi,
keď sa aj naďalej budete zapájať
do našich aktivít.
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