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Súťažte s Vedomostnými ostrovmi o poznávaciu cestu
za Lemurom-Emurom na Madagaskar!
V súťaži v tvorbe vedomostných tém, ktorú realizuje naša
Nadácia v rámci projektu Vedomostné ostrovy, čaká
na víťaza jedinečná cena - poznávacia cesta za
maskotom projektu, Lemurom-Emurom, na Madagaskar!
Ste zvedaví, kto a ako sa môže do súťaže zapojiť? Učitelia
na ktorejkoľvek základnej škole na Slovensku so žiakmi
a ich rodičmi môžu vytvoriť súťažný tím alebo viaceré
tímy, ktoré budú do 30. apríla spracovávať nové
vedomostné témy. Pomôžu im v tom pravidlá súťaže,
videomanuál a pripravená ponuka tém. Na vkladanie tém
im poslúži špeciálny online formulár. Hodnotiť sa bude
zaujímavosť obsahu, spôsob spracovania a aktivita škôl.

Najlepšie vypracované vedomostné témy sa stanú
súčasťou Vedomostného ostrova – interaktívneho
kiosku a aj jeho online verzie. Na hodnotné výhry v súťaži
sa môžu okrem členov tímu tešiť aj školy. Tie, z ktorých
sa zapojí najviac súťažných tímov, môžu vyhrať
interaktívny Vedomostný ostrov! Pre školy, ktoré ho už
majú, sú pripravené iné zaujímavé ceny. O úplnom
víťazovi súťaže, ktorý vytvorí naj vedomostnú tému,
môžete rozhodnúť online hlasovaním od 15. do 31. mája.
Autor témy s najväčším počtom hlasov vyhrá
poznávaciu cestu za Lemurom-Emurom na Madagaskar!
Súťažiacim držíme palce a tešíme sa na výtvory.
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S Nadáciou v pohybe bude tento rok ďalších
desať zariadení

Prihláste svoj zamestnanecký projekt
a získajte pre organizáciu 1 000 eur

Vďaka projektu S Nadáciou v pohybe, ktorý naša Nadácia
odštartovala už v roku 2016, dodnes poslúžilo spolu
sedem vozidiel Volkswagen up!, Golf Variant alebo
Touran, už 21 zariadeniam. Centrá pre deti a rodiny
vybrané žrebovaním ich môžu využívať v priebehu
jedného roka, následne autá putujú do ďalších zariadení.
Naposledy sa zo získania nového pomocníka na kolesách
tešilo Súkromné liečebno-výchovné sanatórium Senec,
ktoré si auto od nás odviezlo 28. januára. V roku 2019
bude v rámci projektu zapožičaných ďalších osem áut
a dve darujeme! Aktuálne informácie nájdete tu.

Vo februári bude naša Nadácia otvárať prvé kolo medzi
zamestnancami Volkswagen Slovakia obľúbeného
grantového programu Projekty zamestnancov. V roku
2019 podporí až 220 projektov zameraných
na vzdelávanie v technike, nemeckom jazyku, dopravnej
a pohybovej výchove či ekológii, ale aj vzdelávanie
zdravotne a sociálne znevýhodnených. Online
prihlasovanie bude spustené od 11. 2. do 15. 3. Žiadajúce
organizácie, v ktorých sa zamestnanci dobrovoľnícky
angažujú, môžu na projket získať finančný grant až
do výšky 1 000 eur. Viac informácií nájdete tu.

Deti z folklórneho súboru
Kúcanek ukázali, čo je v nich

Pomôžte nám ďalej
pomáhať aj vašimi 2%

Prvý polrok tohto roku
s našou Nadáciou

Vďaka zamestnaneckému projektu
Vladimíra Valachoviča z repasu
Ukážeme, čo je v nás mohli deti
z folklórneho súboru Kucánek
z Kútov rozvíjať svoj talent
vo výtvarnom i hudobnom umení.
Vystúpeniami v krojoch sa prehĺbil
ich záujem o tradície a zvyky
a posilnili sa vzťahy medzi
generáciami. Z grantu zakúpené
vybavenie poslúži aj ďalším
ročníkom speváckeho zboru.

Nadácia Volkswagen Slovakia
minulý rok oslávila okrúhlych desať
rokov. V sume 5,8 milióna €
podporila viac ako 1 500 vašich
projektov. Podiel na tomto úspechu
majú všetci, ktorí prispeli 2% z daní.
Podporte projekty na pomoc deťom
v centrách pre deti a rodiny
a znevýhodneným skupinám
obyvateľstva poukázaním vašich 2%
aj tento rok. Presný postup nájdete
tu. Ďakujeme!

Nadácia pre vás na prvý polrok opäť
pripravila rôzne možnosti podpory
formou grantových programov:
Projekty zamestnancov (od 11. 2.)
a Projekty zamestnancov Partner
(od 4. 3.) na podporu dobrovoľníckej
činnosti zamestnancov, Vzdelaním
k integrácii na podporu telesne
a mentálne postihnutých detí
a mládeže (od 15. 4.) a Budúcnosť
aj s autizmom (od 4. 3.). Tešíme
sa na spoluprácu!
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Zamestnanci majú opäť možnosť ukázať svoju
angažovanosť a pomôcť svojim regiónom
Už deviaty rok naša Nadácia podporuje angažovanosť
zamestnancov v regiónoch, z ktorých pochádzajú,
prostredníctvom grantového programu Projekty
zamestnancov. Pri tejto príležitosti sme pripravili
špeciálnu kampaň na facebooku Nadácie
#PomocVasmuRegionu, kde budeme počas celého roka
predstavovať zamestnancov, ktorí stoja za úspešne
zrealizovanými projektami. Takisto nájdete aj dve veľmi
zaujímavé videá – jednoduchý návod, ako správne vyplniť
žiadosť, ako aj video projektovej manažérky Ľubky
Repáňovej, ktorá zodpovie najčastejšie otázky
v súvislosti s grantovým programom. Prihlasovanie
prebieha do 15. marca tu. Témy zahŕňajú vzdelávanie

v oblasti techniky, nemeckého jazyka, ekológie,
pohybovej a dopravnej výchove, revitalizácie školských
dvorov a podporu znevýhodnených skupín obyvateľstva.
Druhé kolo prebehne od 2. septembra do 4. októbra
a spolu tak podporíme až 220 projektov v celkovej výške
220 000 €. Do 12. apríla majú príležitosť prihlásiť svoje
projekty aj zamestnanci spoločností Volkswagen Group
Services a Porsche Slovakia prostredníctvom grantového
programu Projekty zamestnancov Partner. Tento
rok naša Nadácia podporí 10 ďalších projektov. Grantové
pravidlá spolu s online žiadosťou nájdete tu. Teší nás
vaša angažovanosť a dobrovoľnícka činnosť, ktorou spolu
pomáhame zlepšiť svet okolo nás.
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Pokračujeme v podpore detí z centier
pre deti a rodiny

Súťaž s Vedomostnými ostrovmi
o poznávaciu cestu na Madagaskar prebieha

Starostlivosť a práca s deťmi je základom pre formovanie
ich osobností. Akreditovaný vzdelávací program Anjelská
akadémia pripravuje mladých dobrovoľníkov na prácu
s deťmi z náhradnej starostlivosti. Nadácia Volkswagen
Slovakia spolu s organizáciou Úsmev ako dar podporí
realizáciu Anjelského programu a vyškolí nových
"anjelov" pomoci aj v roku 2019. Pomocou projektu
S Nadáciou v pohybe pomôže ďalším dvom zariadeniam
(centrá pre rodiny s deťmi alebo domovy sociálnych
služieb) a uľahčí im tak každodenný chod zapožičaním
automobilov Volkswagen Golf Variant a Touran.
Od 1. do 15. marca prebieha prihlasovanie do prvého
z piatich kôl tohto projektu.

Chceli by ste zažiť nezabudnuteľnú poznávaciu cestu
na Madagaskar za maskotom Lemurom-Emurom? Súťaž
v tvorbe vedomostných tém s projektom Vedomostné
ostrovy trvá do 30. apríla. Neváhajte a spolu so svojim
súťažným tímom navrhnite nové vedomostné témy.
Pomôžu vám pravidlá súťaže a videomanuál,
na vkladanie tém využite online formulár. Najlepšie
vedomostné témy sa stanú súčasťou interaktívneho
Vedomostného ostrova a aj jeho online verzie. Tí
najšikovnejší získajú zaujímavé ceny a absolútny víťaz
sa môže tešiť na madagaskarské dobrodružstvo spolu
s Lemurom-Emurom! Tešíme sa na vaše kreatívne
nápady a témy.

Terapie pre zdravotne
znevýhodnené deti

V materskej škole Hrabičov
sa pohybovali za zdravím

Pomáhame ďalej v roku
2019 aj vďaka vašim 2%

Naša Nadácia už dlhodobo
spolupracuje s centrom intenzívnej
neurorehabilitácie Possibilitas
v Piešťanoch. Aj v roku 2019 otvára
možnosť požiadať o poskytnutie
špecializovanej
rehabilitačnej
starostlivosti. 40 rehabilitácií
je určených predovšetkým pre deti
a mládež s neuromuskulárnymi
poruchami zo sociálne slabšieho
prostredia. Online žiadosť je možné
zaregistrovať od 4. do 29. marca.

Projektom Pohybom za zdravím
pomohol Rudolf Lupták z oddelenia
plánovania prostredníctvom grantu
Projekty zamestnancov rozvíjať
pohybové zručnosti a zabezpečiť
oddych a relax škôlkarom
v Hrabičove. Bicykle, kolobežky
a odrážadlá pomáhali deťom
z materskej školy osvojiť si základy
správania sa v cestnej premávke,
bezpečne sa pohybovať a dodržiavať
zdravý životný štýl.

Od roku 2008 sme pomohli
zrealizovať viac ako 1 500 rôznych
projektov v sume až 5,8 milióna €.
Aj s pomocou vašich 2%
sme posilnili podporu v sociálnej
oblasti, vzdelávaní, dvojjazyčnej
výchove či ochrane životného
prostredia. Budeme radi,
ak podporíte aktivity našej Nadácie
aj v roku 2019 poukázaním vašich
2%. Prehľadný postup
nájdete tu. Ďakujeme!
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Verejné detské dopravné ihrisko v Stupave slávnostne
otvorilo svoje brány novej sezóne
Nadácia Volkswagen Slovakia v spolupráci so Základnou
školou kpt. Jána Nálepku v Stupave znovu po zime
otvorili brány miestneho detského dopravného ihriska.
V pondelok 25. marca spolu privítali jar a odštartovali
výučbu dopravnej výchovy v praxi. Hravou formou
sa malí predškoláci a školáci oboznámili so základmi
dopravnej výchovy a získali praktické skúsenosti
s dopravnými situáciami. Priestor ihriska s rozlohou
4 200 m² dotvára viac ako 70 dopravných značiek, všetky
typy križovatiek, kruhový objazd ako aj cestná
a železničná svetelná signalizácia. Podujatie zavŕšilo
vyhodnotenie súťaže. Všetky deti boli obdarované
praktickými darčekmi, ktoré môžu využiť v každodennom

kontakte s cestnou premávkou. Výstavbu prvého
verejného detského dopravného ihriska na Slovensku
zrealizovala naša Nadácia v spolupráci s mestom
Stupava. Je súčasťou vzdelávacích priestorov
a športového areálu Základnej školy kpt. J. Nálepku. Slúži
aj na organizovanie rôznych odborno-metodických
podujatí a podujatí s dopravno-bezpečnostnou
tematikou. Od jeho oficiálneho otvorenia v máji
minulého roka sa tu už uskutočnilo 41 hodín teoretickej
výučby a 80 hodín praktického nácviku. Ihrisko využívajú
deti z materských a základných škôl, občianske združenia
a široká verejnosť z blízkeho i ďalekého okolia
vo vyhradených časoch aj počas víkendov.
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Využite posledné dni, zapojte sa a vyhrajte
poznávaciu cestu na Madagaskar!

Aj tento rok vás pozývame na tradičnú jarnú
eko-brigádu

Súťaž v tvorbe vedomostných tém do interaktívnych
kioskov Vedomostné ostrovy trvá do 30. apríla. Zapojiť
sa môžu učitelia z ktorejkoľvek základnej školy spolu
so svojimi žiakmi a ich rodičmi a vytvoriť tak viacero
nových tém. Na pomoc vám ponúkame pravidlá súťaže,
videomanuál a špeciálny online formulár na vkladanie
tém. Najlepšie vypracované vedomostné témy sa stanú
súčasťou Vedomostného ostrova a aj jeho online verzie.
O úplnom víťazovi s najlepšou témou rozhodnete online
hlasovaním od 15. do 31. mája. Hlavnou výhrou bude
nezabudnuteľná poznávacia cesta za maskotom projektu,
Lemurom-Emurom, na ostrov Madagaskar.

Nadácia Volkswagen Slovakia vás aj tento rok pozýva
na dobrovoľnícku jarnú brigádu zameranú na skrášlenie
areálu vonkajších školských priestorov. Dňa 4. mája spolu
obnovíme nátery preliezačiek, lavičiek a pieskovísk,
vysadíme nové stromčeky a kvety v areáli Materskej
školy v Martine. V skrášlovaní budeme pokračovať
o týždeň, 11. mája, v areáli Základnej školy I. Bukovčana
v Bratislave, kde okrem iného namaľujeme pneumatiky
a vyčistíme multifunkčné ihrisko. Okrem dobrej nálady
na vás čaká chutný kotlíkový guláš. Príďte aj vy priložiť
ruku k dielu a prekonať tak minuloročný rekord
130 dobrovoľníkov!

Nahliadnite spolu s nami
do sveta automobilov

Máte aj vy doma budúceho
prváčika?

Interaktívna tabuľa pomáha
pri vyučovaní v Trnave

Počas letných prázdnin v období
od 19. do 23. augusta čaká deti
vo veku 12 - 16 rokov týždeň plný
vedy a zábavy. Budú pre nich
pripravené hry, labáky, prehliadky
hál či adrenalínové jazdy.
Prihlasovanie na Automobilovú
Junior Akadémiu (AJA), ktorá bude
prebiehať v závode Volkswagen
Slovakia a na Slovenskej technickej
univerzite v Bratislave, bude trvať
do 30. júna. Dôležité informácie
s prihlasovacím formulárom
a videom nájdete tu.

Základná škola Ivana Bukovčana
v Devínskej Novej Vsi otvorí
v septembri už ôsmykrát brány
prváčikom, ktorí budú navštevovať
triedu s rozšírenou výučbou
nemeckého jazyka vrátane hodín
s nemeckým lektorom. V prípade
záujmu vás pozývame na zápis detí
do prvého ročníka, ktorý
sa uskutoční 26. apríla od 15:00
do 18:00 a 27. apríla od 08:00
do 12:00 hod. Deň otvorených dverí
sa uskutoční 11. apríla 2019 v čase
od 15:00 do 18:00 hod.

Prostredníctvom
grantového
programu Projekty zamestnancov
Partner, prihlasovanie do ktorého
trvá do 12. apríla, mohol aj dispečer
Dušan Kutálek z Volkswagen Group
Services podporiť žiakov
s mentálnym a viacnásobným
postihnutím Spojenej školy
v Trnave. Práca s interaktívnou
tabuľou prekonáva bariéry, mení
informácie na poznatky a tým
zvyšuje samostatnosť
žiakov pri integrácii
do spoločnosti.
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Hlasujte za najlepšiu tému do Vedomostných ostrovov
a rozhodnite o víťazovi súťaže!
Vďaka projektu našej Nadácie ponúkajú Vedomostné
ostrovy množstvo zaujímavých poznatkov či veselých
vzdelávacích testov z oblastí techniky, nemeckého
jazyka, ekológie alebo fyziky už druhý školský rok.
Nachdzajú sa vo forme interaktívnych kioskov na 100
podporených základných školách a v online verzii,
v ktorej sú prístupné pre všetkých. Obsahujú rôzne
interaktívne úlohy, náučné videá a návody na pokusy.
V rámci pestrých aktivít projektu, mali učitelia
na ktorejkoľvek základnej škole na Slovensku so žiakmi
a ich rodičmi do 30. apríla možnosť, zapojiť sa do súťaže
v tvorbe vedomostných tém a spracovať témy, ktoré
ich zaujímajú a vo Vedomostných ostrovoch im chýbali.

Tie najzaujímavejšie a najnápaditejšie spracované
postúpia do ďalšieho kola súťaže, ktorým je online
hlasovanie, a aj vy v ňom od 15. do 31. mája môžete
rozhodnúť o víťazovi poznávacej cesty za maskotom
projektu, Lemurom-Emurom, na Madagaskar! Okrem
toho vás zaradíme do žrebovania o špeciálnu cenu
pre hlasujúcich. V osobitnej kategórii súťaže
sa vyhodnotí aj celková aktivita škôl zapojených
do súťaže. Päť najaktívnejších škôl vyhrá interaktívny
Vedomostný ostrov! Slávnostné vyhlásenie víťazov
sa uskutoční 21. júna v Kvantáriu v Starom Smokovci.
Nezabudnite sledovať facebook Vedomostných ostrovov,
kde prebieha veľa ďalších zaujímavých aktivít.
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Projekty zamestnancov
rekordný počet žiadostí

zaznamenali

Pokračujeme v integrovanom vzdelávaní
žiakov

Záujem zamestnancov pomôcť svojmu regiónu bol tento
rok rekordný. V prvej etape bolo zaregistrovaných až 260
žiadostí, z nich podporených 219 v celkovej sume takmer
217 000 €. Jedným z nich je aj projekt Čisté brehy 2019
supervízora Dušana Lepiša z martinského závodu, ktorý
má za cieľ zvýšiť úroveň uvedomenia si dôsledkov
nevhodného správania sa v prírode. Do čistenia brehov
Oravskej priehrady sa zapoja školy ako aj dobrovoľníci
mesta Trstená. Mladšie deti budú vytvárať plagáty
s ekologickými témami a hravou formou si utvrdzovať
ekologické povedomie. Zoznam všetkých podporených
projektov nájdete tu.

Grantový program Vzdelaním k integrácii realizuje
Nadácia Volkswagen Slovakia už od roku 2015. V roku
2019 pôjde prioritne o podporu bezbariérových riešení
pre hendikepovaných s cieľom vybudovania stoličkového
výťahu pre imobilných žiakov základných a stredných
škôl. V spolupráci s Asociáciou pomoci postihnutým
(APPA) podporíme 3 vybrané školské zariadenia.
Poskytneme im taktiež finančnú pomoc pri debarierizácii
hygienických zariadení a vybudovaní denných
hygienických miestností pre imobilných žiakov.
Prihlasovanie do projektu bude spustené 15. mája na
našej stránke.

Aprílové jarné prechádzky
Devínskou Kobylou

Deň otvorených dverí
pre budúcich prváčikov

Detský kútik pre rozvoj
technického myslenia

Pozývame vás zažiť výučbu
environmentálnej výchovy priamo
v lone prírody prostredníctvom
enviroučebne Sandberg, ktorej
výstavbu podporila aj naša Nadácia.
Nachádza sa v Národnej prírodnej
rezervácii Devínska Kobyla ,
v lokalite Na Skale v bratislavskej
Devínskej Novej Vsi. Mestská časť
ju predstavila v pondelok 8. apríla.
Nový altánok je vybavený sedením
pre 20 detí, pracovným stolom,
magnetickou tabuľou a ďalšími
výchovno-vzdelávacími prvkami.

Na Dni otvorených dverí (DOD),
ktorý sa konal 12. apríla
sa predškoláci spolu s rodičmi
a kamarátmi oboznámili s celkovou
jazykovou koncepciou Základnej
školy I. Bukovčana v Bratislave.
Naša Nadácia od roku 2012
pravidelne prispieva na otvorenie
triedy s rozšírenou výučbou
nemeckého jazyka, aj vo výučbe
odborných
predmetov.
V nádväznosti na DOD sa bude
v dňoch 26. - 27. apríla konať zápis
do prvého ročníka.

Podporením Projektu zamestnancov
Kataríny Kopálovej zo segmentu
Porsche rozvíjajú technické
myslenie aj deti z Materskej školy
na Drotárskej ceste v Bratislave.
Špeciálne pomôcky napomáhajú
deťom so sluchovým postihnutím
porozumieť podstate problému
vizualizovaním
technických
procesov, čím im poskytujú vlastnú
skúsenosť s rôznymi oblasťami
techniky a jej prepojenie na
bežný život.
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Preteky formúl slávnostne uzavreli pilotný ročník
vzdelávacieho projektu Greenpower Slovensko
Interaktívno-vzdelávací projekt Greenpower funguje
vo svete už dvadsať rokov. Jeho hlavným poslaním
je vzbudzovať u detí a mladých nadšenie pre vedu
a techniku a tým zvyšovať aj ich záujem o štúdium
technického zamerania. Na Slovensku sa mohol projekt
Greenpower Slovensko prvýkrát realizovať aj vďaka
podpore Nadácie Volkswagen Slovakia a jej partnerov spoločnosti Volkswagen Slovakia a Siemens. Pilotný
ročník vyvrcholil pretekmi elektrických formúl, ktoré
si zostrojili žiaci základných a študenti stredných škôl.
Pri ich tvorbe im pomáhali odborníci a študenti
zo Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity
v Bratislave. Finálové preteky skonštruovaných elektro-

formúl sa uskutočnili v sobotu 25. mája v areáli Motokáry
Dlhá pri Trnave. Na pretekársky štart sa v dvoch rôznych
kategóriách postavili súťažné tímy zo základných
a stredných škôl. V prvej kategórii si žiaci základných škôl
zmerali zručnosti v slalome, šprinte a krátkych okruhoch.
V kategórii stredných škôl preteky trvali 90 minút
a víťazom sa stal tím, ktorého formula prešla väčšiu
vzdialenosť. Absolútnymi víťazmi sa stali žiaci
experimentálnej školy Edulienka a študenti Súkromnej
strednej odbornej školy automobilovej Duálna akadémia.
Víťazom a všetkým zúčastneným súťažiacim srdečne
blahoželáme a tešíme sa na ich účasť na zaujímavom
projekte znova v roku 2020!
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Novou
spoluprácou
znevýhodneným

pomáhame

Podporili sme ďalšie projekty našich
zamestnancov

Od júna naša Nadácia začína spoluprácu s Úniou
nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS).
Vzdelávaním špecializovaných pracovníkov chceme spolu
zvýšiť kvalitu sociálnych služieb pre zrakovo
postihnutých. Realizovať sa budú napr. aj kurzy zrakovej
terapie a nakúpia sa zdravotné pomôcky. Dňa 27. mája
sme spustili výzvu na prihlasovanie do grantového
programu Budúcnosť aj s autizmom. Možnosť uchádzať
sa o grant majú subjekty pomáhajúce klientom
s poruchou autistického spektra do 30. septembra.
Grantové pravidlá spolu so žiadosťou nájdete tu.

Úspešný bol aj tohtoročný grantový program
pre zamestnancov partnerských spoločností Volkswagen
Group Services a Porsche Slovakia. Cieľom grantového
programu Projekty zamestnancov Partner je podpora
verejnoprospešných aktivít, dobrovoľníckej činnosti
a angažovanosti zamestnancov partnerských spoločností
v ich regiónoch. Medzi 10 podporenými projektmi
v celkovej sume 10 000 € je aj projekt Jána Prokopa
z oddelenia informatiky „Aby sa nám spolu dobre vodilo“,
zameraný na nácvik efektívnej a bezpečnej spolupráce
vodiaceho psa a človeka so zrakovým znevýhodnením.

Rehabilitácie pomáhajú
bojovať za zdravie detí

Ďakujeme všetkým zeleným
dobrovoľníkom!

Deň narcisov v závodoch
Volkswagen Slovakia

Spolupráca našej Nadácie s centrom
intenzívnej neurorehabilitácie
Possibilitas v Piešťanoch pokračuje
aj v roku 2019. Po úspešnom
minulom roku, kedy sme podporili
33 klientov možnosťou absolvovať
špeciálnu rehabilitačnú starostlivosť
pomocou programu TheraSuit®
sa tešíme, že v roku 2019 absolvuje
v nových priestoroch centra
dvojtýždňovú vysoko intenzívnu
oblekovú terapiu až 35 detí
a mládeže s neuromuskulárnym
ochorením.

Prostredníctvom podujatí Zelená
dobrovoľníkom sme sa na jar opäť
snažili podporiť eko-povedomie
a budovanie vzťahu k prírode. Spolu
s našimi zamestnancami, malými
i veľkými dobrovoľníkmi
a pomocníkmi sa nás spolu stretlo
viac ako 160 a spoločne
sme skrášlili okolie Základnej
školy I. Bukovčana v Devínskej
Novej Vsi a Materskej školy
na Družstevnej ulici v Martine.
Ďakujeme všetkým zúčastneným,
ktorí podali ruku k dielu.

Celoslovenská finančná zbierka Ligy
proti rakovine sa konala vo štvrtok
11. apríla 2019. Vaše vklady
v závodoch Volkswagen Slovakia,
spoločne s up! city pred Starou
tržnicou a DHL Exel Slovakia,
sme zdvojnásobili a celkovou
sumou 11 500 € podporili aktivity
zamerané
na
prevenciu
onkologických
ochorení
a boj s rakovinou. Ďakujeme
všetkým, ktorí príspevkom
a pripnutím si narcisu vyjadrili
svoju spolupatričnosť.
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Mladým z centier pre deti a rodiny jedinečným
projektom uhradíme vodičské preukazy
Jednou z hlavných oblastí činnosti Nadácie Volkswagen
Slovakia je dlhodobá podpora detí vyrastajúcich
v centrách pre deti a rodiny (nový názov pre detské
domovy). Sme potešení, že v tomto duchu môžeme
realizovať aj projekt Vodičské kurzy pre deti z detských
domovov s novými významnými partnermi. Spolu
s Odborom dopravnej polície a neziskovou organizáciou
Úsmev ako dar chceme týmto spôsobom rozšíriť
pracovné vyhliadky mladých a pomôcť im zaradiť
sa do života. Dvadsiatim vybraným uchádzačom, ktorí
najlepšie zdôvodnia svoju motiváciu – prečo majú záujem

získať vodičský preukaz – Nadácia pokryje náklady naň!
V predošlých projektoch s podobným zameraním
sme takto zvýšili šance na uplatnenie sa na pracovnom
trhu už viac ako 200 mladým ľuďom. Prihlásiť sa môžu
deti a mladí z centier pre deti a rodiny, ktorí sú
študentmi stredných škôl a dosiahli vek 16 rokov.
Podávanie online žiadostí spustíme už čoskoro –
prebiehať bude od 8. júla do 30. augusta 2019. Viac
dôležitých informácií spolu s grantovými pravidlami
a podmienkami získate na stránke našej Nadácie.

Kontakt na Nadáciu Volkswagen Slovakia: Ing. Boris Michalík, správca Nadácie Volkswagen Slovakia
Projektové manažérky Nadácie Volkswagen Slovakia: Mgr. Katarína Mariňáková | Ing. Alexandra Pappová, PhD. | Bc. Ľubomíra Repáňová
Tel.: +421 2 6964 2858, e-mail: nadacia@volkswagen.sk | www.nadacia-volkswagen.sk

Moderná výučba žiakov na základnej škole
v Dúbravke s Teach for Slovakia

Štipendium pre študentov sociálnej práce
vo Vagus akadémii

Inovatívne vzdelávanie šité na mieru deťom z okrajových
oblastí spoločnosti podporuje naša Nadácia už druhý rok.
Na základnej škole na Nejedlého ulici v Dúbravke majú
žiaci k dispozícií až šesť lektorov v rámci spolupráce
s Teach for Slovakia. Princípom je získanie najlepších
absolventov univerzít, aby sa ako učitelia dva roky
venovali vzdelávaniu detí zo sociálne znevýhodneného
prostredia. Toto leto sa od 16. do 31. júla koná
aj tradičný denný tábor Letná škola, kde sa žiaci 3. -9.
ročníka interaktívne a zábavne učia angličtinu,
matematiku, prírodné a spoločenské vedy.

V druhej polovici roka 2019 naša Nadácia prehlbuje
spoluprácu s občianskym združením Vagus, ktoré
dlhodobo pomáha ľuďom bez domova. Unikátny projekt
Vagus Akadémia vytvára príležitosť pre študentov
posledného ročníka magisterského stupňa odboru
sociálna práca. Ponukou je interný vzdelávací proces
spolu s platenou stážou. Cieľom je výchova budúcich
sociálnych pracovníkov. Začiatok náboru študentov bude
v septembri 2019 a stáž bude trvať od novembra 2019
do júna 2020. Viac informácií nájdete na stránke
OZ Vagus.

Zábavné
vzdelávanie
na dopravnom ihrisku

„Zvedaví vedci“ skúmajú
prírodné javy v Chorvátsku

Podpora detí so zrakovým
postihnutím

Nestihli ste v priebehu školského
roka navštíviť verejné detské
dopravné ihrisko v Stupave? Príďte
spolu s vašimi deťmi zmysluplne
využiť letné prázdniny. Okrem
zážitkovej jazdy na širokom spektre
dopravných prostriedkov si deti
osvoja pravidlá cestnej premávky
a zvýšia tak aj svoju bezpečnosť
v reálnych dopravných situáciách.
Tešíme sa na Vás každý pracovný
deň od 16:00 - 20:00 hod. a počas
víkendov od 14:00 - 19:00 hod.
Vstup na ihrisko je voľný.

Obľúbený prázdninový tábor „Letná
univerzitka“ v chorvátskom Baško
Polje hradený našou Nadáciou
a organizovaný AMAVET-om
(Asociáciou pre mládež, vedu
a techniku) opäť ponúka príležitosť
stráviť časť letných prázdnin
deviatim „Našim Volkswagen
deťom“. Netradičný vedeckotechnicky zameraný tábor ponúka
v termínoch 21. - 30. 7. a 9. 18. 8. týždeň plný dobrodružstiev,
experimentov a objavovania
tajomstiev a záhad vedy.

Profesionálna a odborná pomoc
deťom a rodinám so zrakovým
a viacnásobným postihnutím
je hlavným cieľom Projektu
zamestnancov „Oko je bránou
do duše“. Centrum Raná
starostlivosť dlhodobo sprevádza
takmer 70 rodín. Prostredníctvom
tohto projektu a nákupom
zrakových testov, špeciálnych
pomôcok a hračiek sme pomohli
overiť a zároveň rozvíjať zrakové
schopnosti a aktivity
detí v ich centre.
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S Nadáciou v pohybe sme darovali dva automobily
centrám pre deti a rodiny
Nadácia Volkswagen Slovakia realizuje projekt
S Nadáciou v pohybe na podporu centier pre deti
a rodiny a domovov sociálnych služieb už od roku 2016.
Jeho cieľom je uľahčovať denný režim a chod týchto
zariadení prostredníctvom automobilu. Počas rokov
2016 - 2018 sme automobily zariadeniam požičiavali.
V prvom tohtoročnom kole sme dve vyžrebované
zariadenia príjemne prekvapili dobrou správou, že
im pomocníka na kolesách darujeme. Takto sa pošťastilo
dvom zariadeniam v strede a na východe Slovenska centru pre deti a rodiny v Poprade a v Lučenci. Centrum
pre deti a rodiny Poprad bude priestranný Volkswagen

Touran využívať na zabezpečenie potrieb detí v piatich
rodinných domoch v okolí Popradu - v Tatranskej
Lomnici, Poprade, Veľkom Slavkove, Hranovnici
a Spišskej Teplici. Volkswagen Golf Variant, ktorý získalo
Centrum pre deti a rodiny Lučenec, bude pomáhať
pracovníkom v štyroch prevádzkach - vo Fiľakove,
Lučenci, Vidinej a Veľkom Krtíši. Víťazom srdečne
blahoželáme a želáme veľa šťastných kilometrov! Do
druhého kola súťaže sa bude možné prihlásiť už
od 1. do 15. novembra 2019. Opäť vyberieme dvoch
šťastných výhercov automobilov, tak sa neváhajte
zapojiť. Viac informácií nájdete tu.
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Dvojjazyčná výchova na základnej
škole I. Bukovčana v Bratislave

Veselé a náučné letné prázdniny
aj pre znevýhodnené deti

Všestranná podpora pri výučbe nemeckého jazyka
na Základnej škole I. Bukovčana v Bratislave prebieha
vďaka spolupráci s Nadáciou Volkswagen Slovakia už
osem rokov. Finančne pomáhame pri zabezpečení
kvalifikovaných učiteľov, lektorov, školských
a didaktických pomôcok do tried. V školskom roku
2019/2020 sme spolu otvorili prvú triedu ôsmakov,
ktorých čakajú skúšky a zároveň možnosť získať
Deutsches Sprachdiplom 1 (DSD). Tešíme sa, že rodičia
tento spôsob výučby veľmi oceňujú a deti nemajú
problém s komunikáciou v nemčine.

Počas horúcich letných dní vám naša Nadácia ponúkla
účasť na rôznych aktivitách. Jednou z nich bol vzdelávací
program Letnej školy Teach for Slovakia na základnej
škole Nejedlého v Bratislave s témou budúcnosti, určený
aj pre deti zo sociálne slabšieho prostredia. Vďaka
spolupráci s Asociáciou pre mládež, vedu a techniku
absolvovalo letný tábor v chorvátskom Baško Polje
9 „zvedavých vedcov“ z radov Našich Volkswagen detí.
Na štvrtom ročníku Automobilovej junior akadémie (AJA)
deti zažili adrenalínovú offroad jazdu, virtuálnu aj reálnu
prehliadku závodu a odniesli si darček z kolesa šťastia.

Pripomíname
vám
zaujímavé projekty

Súťaž o auto pre centrá
pre deti a rodiny

Škola šermu pre deti
a mládež v Bratislave

Finálny termín zapojenia
sa do grantových programov
Budúcnosť aj s autizmom,
Vzdelaním k integrácii a Technika
hrou od základných škôl (pre
Prešovský a Košický kraj) sa pomaly
blíži! Vzdelávanie, sociálna pomoc
deťom s poruchou autistického
spektra či realizácia bezbariérových
riešení pre hendikepované deti sú
ústredné témy našich projektov,
do ktorých sa môžete zapojiť ešte
do 30. septembra.

Nezabudnite sa do 30. septembra
zapojiť do nášho Vianočného
projektu a vyhrať Volkswagen up!.
Tohtoročnou témou Auto tolerancie
chceme zdôrazniť dôležitosť
dobrých skutkov a ohľaduplnosti
voči druhým. Úlohou je vytvorenie
modelovej situácie s využitím auta
tolerancie a hlavne to, aké dobré
skutky dokážeme vďaka autu urobiť
alebo prejaviť ohľaduplnosť
na cestách. Pravidlá spolu
so štatútom súťaže nájdete tu.

Príležitosť podporiť svoj región
v rámci Projektov zamestnancov
využil aj pán Ladislav Hluchý
z finančného kontrolingu, ktorý
pomohol zlepšiť podmienky
športového šermu pre deti a mládež
v Bratislave. Vďaka podpore našej
Nadácie môžu deti občianskeho
združenia Akadémia šermu naplno
využívať výbavu šermiara a užívať
si všetky benefity tohto
jedinečného športu spolu so svojou
rodinou, priateľmi a známymi.
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Vyhodnotili sme nový grantový program na pomoc
matkám a deťom v krízových centrách
Dôležitou oblasťou, ktorej sa Nadácia Volkswagen
Slovakia venuje, je pomoc tým, ktorí sa ocitli v krízovej či
núdznej situácii. Práve matky s deťmi žijúce v neúplných
rodinách sa častokrát ocitajú na hranici chudoby a sú
nútené vyhľadať pomoc krízových centier, ktoré sú
pre ne zväčša jediným útočiskom. S cieľom uľahčiť týmto
zariadeniam ich finančne náročný každodenný chod,
zlepšiť podmienky, v ktorých žijú ich klienti, a taktiež
zabezpečiť pre nich rôzne zaujímavé rozvojové aktivity,
sme tento rok prvýkrát otvorili ďalší zmysluplný grantový
program Podpora krízových centier. Vďaka finančnej
podpore v celkovej výške takmer 36 000 eur pomôžeme
12 centrám, v ktorých žije viac ako 400 matiek s deťmi.

V niektorých prebehne rekonštrukcia a zútulnia sa novým
nábytkom, iným grant pomôže s hradením nájmu,
v ďalších vzniknú zaujímavé pracovné dielne (napríklad
na šitie tašiek) alebo sa zabezpečia kurzy na podporu
rôznych zručností, veľakrát aj tých základných
rodičovských ako varenie, hra s deťmi či príprava
do školy. Vďaka našej podpore sa budú môcť uskutočniť
rôzne terapie a terapeutické pobyty pre rodiny, deti
sa zúčastnia táborov, exkurzií a výletov za kultúrou či
históriou, ale navštívia napríklad aj escape room, jump
arénu, laser game alebo kontaktnú ZOO. Kompletný
zoznam podporených projektov nájdete tu.
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Vagus akadémia pripraví budúcich
sociálnych pracovníkov pre prax

Nadácia Volkswagen Slovakia podporila
vydanie knihy “Útek Krišpína N.“

Vagus akadémia, ktorá vznikla v rámci spolupráce OZ
Vagus a Nadácie Volkswagen Slovakia, umožní
študentom sociálnej práce získať počas posledných
ročníkov štúdia kvalitnú prax. Akadémia im poskytne
predovšetkým dostatok priestoru na vyskúšanie práce
priamo v teréne s ľuďmi bez domova. Počas stáže
vo Vagus akadémii tak získajú cenné skúsenosti,
z ktorých budú môcť čerpať vo svojom budúcom
povolaní. Prihlasovanie do Vagus akadémie prebehne
v prvej polovici októbra 2019 a výber stážistov
sa uskutoční do konca spomínaného mesiaca.

Publikácia od autorky I. Brezinovej rozpráva príbeh
o sluchovo postihnutom chlapcovi pochádzajúcom
z komplikovaného rodinného prostredia. Zraniteľný
pre svoj zdravotný hendikep sa stáva ľahkým terčom
detskej šikany. Zámerom je poukázať na našu spoločnosť
a snahu zlepšiť jej schopnosť vnímať, tolerovať a chápať
aj odlišnosti takýchto detí. Podľa výskumu Slovenského
národného strediska pre ľudské práva „Šikana
a kyberšikana na školách“ zažila viac ako polovica
opýtaných detí šikanovanie na škole. Vďaka našej
podpore vyšla kniha takmer v dvojtisícovom náklade.

Vodičské preukazy až
pre 26 detí

Podpora s programom
Volkswagen rodina

Súťaživo a hravo proti
kriminalite

Nadácia Volkswagen Slovakia
v spolupráci s partnermi – Odborom
dopravnej polície Prezídia
Policajného zboru a s organizáciou
Úsmev ako dar, vybrala až 26
uchádzačov o vodičský preukaz
z centier pre deti a rodiny. Vďaka
projektu Vodičské kurzy pre deti
z detských domovov im pokryje
náklady na vodičský preukaz a zvýši
šance zaradiť sa na pracovnom trhu.
Doposiaľ v podobných projektoch
pomohla týmto spôsobom už viac
ako 200 deťom.

Zasadnutie
septembrovej
hodnotiacej komisie rozhodlo
o podporení ďalších rodín z radov
zamestnancov Volkswagen Slovakia
a partnerských spoločností
finančným príspevkom v celkovej
výške 9 000 eur. Rodiny ich môžu
využiť na pomoc spojenú s liečbou
pre
svojich
zdravotne
znevýhodnených
priamych
rodinných príslušníkov. Ďalšia
komisia bude zasadať v decembri,
preto je potrebné doručiť žiadosť
do Nadácie do 15. novembra 2019.

Podporením zamestnaneckého
projektu "Divínsky Boyard", ktorý
zastrešil v spolupráci s občianskym
združením JASIV Dušan Grac
z oddelenia údržby, získali deti II.
stupňa základných škôl hravou
formou poznatky z oblasti prevencie
kriminality rôznych druhov, ktoré
na ne číhajú. Cieľom bolo zároveň
vštepiť deťom zmysel súťaživosti
a potreby pohybu v prírode. Okrem
súťaže čakali na deti ukážky aktivít Hasičského a záchranného zboru SR a iné.
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Hlasovanie za najlepšie Auto tolerancie a víťaza
Volkswagen up!
Cieľom tradičného Vianočného projektu, ktorý Nadácia
realizuje každý rok už od roku 2012, je prebudiť záujem
u detí z centier pre deti a rodiny, motivovať ich k aktivite
a kreativite, podporiť ich zmysel pre techniku, zručnosť,
hravosť, predstavivosť a podporovať v nich rast
morálnych hodnôt. Deti tento rok vlastnoručne vytvárali
súťažné diela v podobe „áut tolerancie“, ktoré mali
pomáhať pri konaní dobrých skutkov a ohľaduplnom
správaní voči druhým. Spolu sme získali 25 zaujímavých
videí, v ktorých deti prezentovali svoje výtvory
a vysvetľovali modelové situácie opisujúce využitie áut
tolerancie. Všetkých 171 detí zapojených do projektu
sme za ich práce odmenili pekným vecným darom.

Pretože vybrať pôvodne plánovaných šesť najlepších
videí bolo takmer nemožné, rozhodli sme sa venovať
finančnú podporu vo výške 700 € až 10 centrám pre deti
a rodiny, ktorú môžu využiť na aktivity pre deti, kultúru či
športové vybavenie. TOP 6 videí postúpilo do druhého
kola súťaže, v ktorom zamestnanci Volkswagen Slovakia
a Volkswagen Group Services už hlasovaním rozhodujú
o víťazovi hlavnej ceny – Volkswagen up! Hlasovanie
pobeží do 15. 11. v interných aplikáciách. Po jeho
ukončení, v poslednom novembrovom týždni od 25. 11.
do 29. 11., bude mať šancu zabojovať 5 zvyšných videí
o ďalšie hodnotné vecné ceny na facebooku Nadácie.
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Pomôžeme
znevýhodneným
v 19 subjektoch

až

Naši žiaci na medzinárodnej olympiáde
Deutsch und Robotik

V grantovom programe Vzdelaním k integrácii Nadácia
Volkswagen Slovakia v spolupráci s Asociáciou pomoci
postihnutým - APPA, vybrala tri školy z celého Slovenska,
z ktorých každá získala finančný grant vo výške
9 000 eur. Poslúži im na vybudovanie stoličkového
výťahu ako bezbariérového riešenia pre imobilných
žiakov a na realizáciu debarierizácie hygienických
zariadení. Prostredníctvom grantového programu
Budúcnosť aj s autizmom sme podporili aktivity 16
subjektov zamerané aj na diagnostiku detí s poruchou
autistického spektra či kreatívnu tvorbu zlepšujúcu
narušenú komunikačnú schopnosť v celkovej sume
takmer 50 000 eur.

Výučbu nemeckého jazyka rozširujeme ďalšou
technickou aktivitou. Vďaka našej podpore sa môžu žiaci
vo veku 13 – 15 rokov zo Základnej školy I. Bukovčana
po prvýkrát zúčastniť medzinárodnej robotickej
olympiády Deutsch und Robotik už budúci rok v októbri.
Na učiteľov, ktorí ich budú viesť, čakajú špeciálne
workshopy programovania a prípravy žiakov. Súťaž bude
spočívať predovšetkým v zostrojení a naprogramovaní
robotov k plneniu určitých jednoduchých úkonov. Žiaci
budú počas nej musieť splniť viaceré úlohy, napríklad
opísať v nemeckom jazyku, ako robota zostrojili. Zadaná
im bude aj jedna neznáma úloha.

Vyškolíme ďalších učiteľov
na vyučovanie techniky

Inšpiratívne témy na našej
konferencii už čoskoro

Dia šlabikár+ pomáha
deťom pri liečbe cukrovky

Už po štvrtýkrát sa mali základné
školy
možnosť
zapojiť
do grantového programu Technika
hrou od základných škôl. Rozhodli
sme sa podporiť všetkých
žiadateľov. Učitelia sa už od októbra
môžu vzdelávať na päťdňových
akreditovaných školeniach, ktoré
prebiehajú v Prešove a v Košiciach.
Na prakticky zameraných školeniach
plných pokusov a bádania dostávajú
k danému projektu aj pomôcky
pre školu – edukačnú sadu
ozubených kolies.

Druhý ročník konferencie
#InšpirujSa sa uskutoční 19. 11.
v priestoroch Bratislavského
vodárenského múzea. Jeho
inšpiratívnou hlavnou témou sú
(Ne)viditeľné príbehy, komunikačné
mýty, fakty a výzvy tretieho
sektora. Nadácia zároveň spolu
s fundovanými odborníkmi z praxe
priblíži stratégiu mierenú k podpore
znevýhodnených.
Okrem
zaujímavého programu sa môžete
tešiť aj na mnohých inšpiratívnych
hostí.

Podporili sme projekt zastrešený
Hanou Michalíkovou z oddelenia
IT manažmentu, ktorá svojou
angažovanosťou prispela k vydaniu
knihy o liečbe cukrovky. Tá prináša
nádej a podporu rodičom chorých
detí po celom Slovensku. Publikácia
s názvom Dia šlabikár+ predstavuje
tretie pokračovanie úspešnej série
kníh pre detských pacientov
s ochorením Diabetes Mellitus
typu 1 a je doplnená o najnovšie poznatky a skúsenosti pacientov.
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