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Ďakujeme, že môžeme aj vďaka vašim príspevkom
do Vianočnej cukrárne pomáhať ďalej
Dňa 10. 12. 2019 sa v závodoch Volkswagen Slovakia
konala tradičná Vianočná cukráreň organizovaná našou
Nadáciou. O vianočnú atmosféru sa postarali koledníci,
ktorí zamestnancom ponúkali sladké koláčiky a teplý
nealkoholický grog za príspevok venovaný na podporu
jedného z troch verejnoprospešných projektov. Všetky
vyzbierané príspevky poputovali týmto trom
organizáciám - Občianskemu združeniu Dom nádeje
poskytujúcemu pomoc rodinám v núdzi, Občianskemu
združeniu Barlička zameranému na pomoc mladým
so zdravotným znevýhodnením a Dobrovoľníckej skupine
Vŕba, ktorá sa venuje pacientom s onkologickým
ochorením. Veľké ďakujem patrí zamestnancom
Volkswagen Slovakia, Volkswagen Group Services, s.r.o.
a Porsche Slovakia, spol. s.r.o., ktorí štedro prispeli.

Nadácia Volkswagen Slovakia vyzbierané príspevky
od zamestnancov na všetky tri projekty zdvojnásobila.
V rámci Vianočnej cukrárne 2019 tak organizáciám
prerozdelila celkovo 4 000 eur. Občianske združenie
Dom nádeje získalo 1 420 eur na materiálnu pomoc
pre rodiny v núdzi, Dobrovoľníckej skupine Vŕba
poputovalo 1 330 eur na zabezpečenie základného
fungovania a koordináciu dobrovoľníckeho programu
zameraného na pomoc pacientom s onkologickým
ochorením a občianske združenie Barlička použije
vyzbieraných 1 250 eur na vybavenie a tepelnú izoláciu
učebne, ktorú počas najteplejších dní nemožno kvôli
prehrievaniu využívať. Ešte raz ďakujeme, že sa
tieto zmysluplné projekty môžu aj vďaka
vám uskutočniť.
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Expedícia s Vedomostnými ostrovmi

Druhý ročník konferencie #InšpirujSa!

Nadácia Volkswagen Slovakia počas uplynulých dvoch
rokov realizovala v spolupráci s Agentúrou pre vzdelanie
a vedu SEA unikátny projekt s názvom Vedomostné
ostrovy zameraný na modernizáciu vzdelávania na
100 základných školách na Slovensku. Od jesene 2018
do jari 2019 prebiehala v rámci projektu veľká súťaž
v tvorbe Vedomostných tém. Hralo sa o exotickú výhru účasť na vzdelávacej expedícii na Madagaskar.
S najlepšou Vedomostnou témou "Vieš, ako vzniká med?"
zvíťazila pani učiteľka Renáta Mariničová z jednej
z najmenších základných škôl na Slovensku v Starej
Kremničke. Výherkyňa si mohla pracovné skúsenosti
vymeniť s kolegami na dvoch školách na Madagaskare,
kde sú voda alebo elektrina veľkou vymoženosťou
ako v školách, tak aj v domácnostiach. Učiteľom spolu
s ostatnými účastníkmi priniesla rôzne učebné pomôcky
a sama sa zúčastnila vyučovania.

Po prvom ročníku sme sa rozhodli pokračovať v začatej
tradícii a opätovne vytvoriť priestor na zdieľanie
skúseností, výziev a nových pohľadov na prácu
pomáhajúcich profesií. V utorok, 19. novembra 2019,
sa uskutočnil druhý ročník konferencie zameranej
na rozvoj neziskových organizácií, občianskych združení
a škôl #InšpirujSa. Konferencia bola tematicky zameraná
na bloky z oblasti PR a fundraisingu a príklady úspešných
a inovatívnych projektov z tretieho sektora. Odborníci
i podporené organizácie sa podelili o svoje skúsenosti
a podali pomocnú ruku pri inšpiratívnych témach
i spoločnej diskusii na tému “Etika v komunikácii tretieho
sektora”. Taktiež prebehol krst knihy Útek Krišpína N.,
ktorej krstnou mamou sa stala Andrea Pálffy Belányiová.
Celú konferenciu moderovala Lujza Garajová
Schrameková.

Poznáme troch výhercov
Vianočného projektu 2019

Materiálna zbierka pomôže
1 500 rodinám

Tešíme sa na vás aj v roku
2020

V tohtoročnom Vianočnom projekte
sa centrá pre deti a rodiny pasovali
s témou Auto tolerancie. Víťazom
hodnotnej hlavnej ceny, automobilu
Volkswagen up!, sa stalo Centrum
pre deti a rodiny Košice - Uralská.
Pekné 2. miesto obsadilo Centrum
pre deti a rodiny Ružomberok
a na 3. mieste sa umiestnilo
Centrum pre deti a rodiny Dedina
Mládeže. Srdečne gratulujeme!

Jesenná zbierka materiálnej pomoci
pri príležitosti #GivingTuesday
prebehla úspešne. Vyzbierali sa
tri tony vecí ako oblečenie, hračky,
knihy, domáce potreby, chladničky,
tlačiareň, televízor či bicykle, ktoré
boli odovzdané dvom neziskovým
organizáciám - Domovu Nádeje
Bernolákovo a Diecéznej charite
Rožňava. Naše poďakovanie patrí
všetkým zapojeným.

Nadácia Volkswagen Slovakia vám
všetkým praje do nového roka veľa
šťastia, úspechov a hlavne zdravia.
Aj tento rok budeme poskytovať
podporu tým, ktorí ju potrebujú.
Preto budeme radi, ak sa zapojíte
(možno aj opätovne) do niektorej
z našich aktivít. Začiatkom
roka ich zverejníme na
webovej stránke.
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Zhodnotenie minulého roka a naše plány do 2020
Tešíme sa, že v roku 2019 sme mohli aj vďaka vám
pomôcť mnohým, ktorí to potrebujú. Prostredníctvom
grantových programov a ďalších projektov sme poskytli
podporu v rôznych oblastiach, ktorým sa Nadácia venuje.
Vzdelávanie v nemeckom jazyku sme podporili sumou
256 000 eur, Projekty zamestnancov 227 000 eur,
Podporu techniky 86 000 eur, Dopravnú výchovu
20 000 eur a ostatné projekty 40 000 eur. Najviac
financií v celkovej sume až 370 000 eur smerovalo
do sociálnej oblasti na pomoc deťom v centrách pre deti
a rodiny, našim Volkswagen deťom a rodine, deťom
v núdzi a znevýhodneným. Spolu sme na všetky tieto
zmysluplné projekty prerozdelili 972 000 eur.
K dôležitým míľnikom pomoci v roku 2019 patrilo
odovzdanie dvoch prístrojov nemocniciam, podpora
troch bezbariérových riešení do základných škôl (v
spolupráci s Asociáciou pomoci postihnutým - APPA),

pomoc viac ako 400 matkám a deťom s novým
grantovým programom pre krízové centrá a darovaním
šiestich áut na projekty pre centrá pre deti a rodiny.
Vznikli aj nové partnerské projekty na podporu
znevýhodnených v spolupráci s Úniou nevidiacich
a slabozrakých Slovenska a OZ Vagus, ktoré sa venuje
pomoci ľuďom bez domova. V roku 2020 otvárame
nasledovné grantové programy: Projekty zamestnancov
(3. 2. – 3. 3. a 1. 9. – 30. 9.), Projekty zamestnancov
Partner (2. 3. – 17. 4.), Podpora krízových centier (1. 6. –
31. 7.), Budúcnosť aj s autizmom (1. 4. – 15. 5.),
Vzdelaním k integrácii (24. 8. – 15. 10.). Už v januári
prebehlo prihlasovanie do nemeckej triedy v Materskej
škole Pavla Horova v Devínskej Novej Vsi v Bratislave,
v Materskej škole na Družstevnej ulici 10 v Martine sa ešte len uskutoční (13. 4. – 30. 4.).
Tešíme sa na vaše žiadosti!
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Ďalší ročník Greenpower Slovensko

Projekty zamestnancov sú otvorené

V roku 2018 Nadácia Volkswagen Slovakia podporila
úspešnú pilotnú fázu projektu Greenpower Slovensko.
Tešíme sa, že sa začiatkom školského roka 2019/2020
spustil jej ďalší ročník. Ide o preteky elektrických formúl
ktorých primárnym cieľom je nadchnúť mládež
pre techniku a automobilový priemysel. Súťažiť budú
základné, stredné a vysoké školy. Tohtoročnými
nováčikmi sú štyri školy z Bratislavy: Škola
pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, Základná
škola Nejedlého 8, Stredná priemyselná škola
elektrotechnická Zochova 9 a Strojnícka fakulta STU.
Školy dostanú formulu s elektromotorom, ktorú musia
samy poskladať, upraviť a nakoniec sa s ňou zúčastniť
súťaže. Záverečné preteky sa budú konať 30. 5. 2020
v Dlhej. Aktuálne novinky z projektu môžete sledovať
na jeho facebookovej stránke.

Tešíme sa, že v roku 2020 môžeme podporiť
prostredníctvom grantového programu Projekty
zamestnancov až 220 projektov. Prihlasovanie do prvého
kola, v ktorom prijmeme prvých 120 žiadostí, je už
spustené a bude otvorené do 3. 3. 2020. Jeden
zamestnanec môže získať podporu do výšky 1 000 eur
na projekt za kalendárny rok. Podávané projekty by mali
spadať do jednej z nasledujúcich oblastí: vzdelávanie
a podpora pre sociálne slabšie alebo inak znevýhodnené
skupiny obyvateľstva, vzdelávanie v oblasti techniky,
nemeckého jazyka, ekológie, pohybovej a dopravnej
výchovy či revitalizácia školských dvorov. Druhé kolo
bude otvorené od 1. 9. do 30. 9. 2020. Podmienky
pre získanie grantu tak ako aj grantové pravidlá
a podrobné potrebné informácie nájdete tu.

Pozývame vás do Detského
mesta povolaní v Bory Mall

Rekonštrukcia internátu
Duálnej akadémie v Martine

Dielnička pre zdravotne
znevýhodnených

Pozývame vás do Detského mesta
povolaní v Bory Mall v Bratislave,
ktoré môžete navštíviť do konca
februára. Deti a mládež si tu môžu
vyskúšať rôzne pracovné činnosti aj povolania z automobilového
priemyslu ako automechanik,
lakýrnik či mechatronik. Nadácia
Volkswagen Slovakia bola
partnerom tejto interaktívnej
výstavy celých šesť rokov
jej fungovania.

Slávnostné
odovzdanie
zrekonštruovanej internátnej izby
a študovne na internáte Strednej
priemyselnej školy technickej
v Martine prebehlo 22. januára
2020. Rekonštrukciu sa podarilo
uskutočniť vďaka finančnej podpore
martinského závodu, Nadácie
Volkswagen Slovakia a občianskeho
združenia Matka a dieťa Turca.
Vynovené priestory žiaci už môžu
v súčasnosti naplno využívať.

Do grantového programu Projekty
zamestnancov sa v roku 2019
zapojil aj náš kolega Ivan Lipovský,
ktorý zastrešil projekt podpory
dobrovoľníckeho centra Trnavskej
arcidiecéznej charity a jej pracovnú
dielničku. Vďaka našej finančnej
pomoci sa v nej môžu aj návštevníci
s telesným a mentálnym
postihnutím tvorivo realizovať a tráviť svoj voľný čas.
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Poďte sa s nami učiť nemčinu
Naša Nadácia spojila sily s významnými partnermi Goetheho inštitútom, Filozofickou fakultou UK
a Pedagogickou fakultou UK v Bratislave, aby spolu
pripravili unikátny projekt, ktorým chcú motivovať
mladých ľudí učiť sa nemčinu. Tým, ktorí sa rozhodnú
rozvíjať svoje znalosti nemeckého jazyka a literatúry ďalej
na akademickej pôde, chceme uľahčiť rozhodovanie
a presvedčiť ich, že ich kroky po skončení štúdia majú
viesť k profesii učiteľa na školách. V aktuálne
prebiehajúcej prvej fáze projektu Chcem (sa) učiť
nemčinu sa konajú informačné stretnutia na stredných
školách v Bratislave. Študenti a pedagógovia sa na nich
zároveň mohli otestovať v kvíze o jazykoch a krajinovede
nemecky hovoriacich krajín. Dňa 17. 4. 2020
sa pre študentov stredných škôl z celého Slovenska, ktorí
sa zaregistrujú, uskutoční workshop. Navštívia všetky
participujúce inštitúcie a zažijú množstvo interaktívnych
aktivít zameraných na nemecký jazyk, literatúru

a využitie digitálnych médií vo vyučovaní. Workshop sa
uskutoční aj v roku 2021. Už počas tohto roka
na Pedagogickej fakulte prebehnú pre stredoškolákov
edukačné aktivity doplnené blended-learningovým
kurzom v online fáze a na Filozofickej fakulte
interaktívne vyučovacie hodiny pre gymnazistov
pripravené a vedené študentmi , ako aj moderovaná
diskusia študentov stredných a vysokých škôl
o možnostiach a výhodách štúdia učiteľstva.
Pre vysokoškolákov zorganizujeme semináre k metodike
a didaktike a stretnutia pedagógov s cvičnými učiteľmi.
Študenti budú mať možnosť absolvovať hospitácie
na kurzoch nemeckého jazyka v Goetheho inštitúte
a zorganizujeme pre nich praktické semináre zamerané
na prácu s novými médiami. Program je naozaj
pestrý a veríme, že osloví nielen tých, ktorí (sa)
chcú učiť nemčinu, ale aj tých, ktorí ešte váhajú.
Viac informácií nájdete na stránke.
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Nominujte projekt do crowdfundingovej
platformy Startlab

Rehabilitácie v Possibilitas pre zdravotne
znevýhodnené deti

Nadácia Volkswagen Slovakia spúšťa v roku 2020 projekt
tzv. matchingovej podpory, kedy prispeje vybraným
projektom z crowdfundingového portálu
www.startlab.sk a znásobí každý prijatý dar do určenej
sumy. Verejnosť môže priebežne v roku 2020 prichádzať
s projektami na pomoc ľuďom so znevýhodnením priamo
cez stránku Startlabu. Tematicky sa môžu týkať priamo
aktivít pre ľudí so znevýhodnením, podpory skvalitnenia
práce ľudí, ktorí sa venujú sociálnej pomoci, či
osvetovým aktivitám s prepojením na svet ľudí
so znevýhodnením. Na podporu vybraných projektov
vyčlenila Nadácia 6 000 eur. Prvý podporený projekt má
názov „Aby žiadne dieťa nebolo "AUT": prispej na krúžok
a vzdelávanie“.

Sociálne slabšie rodiny majú aj tento rok možnosť získať
pre svoje zdravotne znevýhodnené dieťa špeciálnu
rehabilitačnú starostlivosť. V centre Possibilitas
v Piešťanoch poskytujú terapie predovšetkým deťom
s neuromuskulárnymi poruchami prostredníctvom
intenzívneho programu Therasuit. Rehabilitačný
program, ktorý už po štvrtýkrát naša Nadácia finančne
zastrešuje v spolupráci s centrom intenzívnej
neurorehabilitácie, doteraz absolvovalo 80 rodín.
Ak chcete využiť príležitosť aj vy, prihláste sa najneskôr
do 31. marca. Skôr ako vyplníte žiadosť, pozorne
si prečítajte grantové pravidlá. Veríme, že našou
aktivitou pomáhame nielen deťom zlepšiť ich zdravotný
stav, ale uľahčujeme náročnú situáciu aj ich rodinám.

Prihlasovanie do Projektov
zamestnancov – Partner

Verejné dopravné ihrisko
v Stupave

Bosonohý
v Bublinke

Tento mesiac vám ponúkame
príležitosť zapojiť sa do grantového
programu Projekty zamestnancov
Partner na podporu angažovanosti
a dobrovoľníckej činnosti
zamestnancov
partnerských
spoločností Porsche Slovakia
a Volkswagen Group Services. O
podporu v hodnote 1 000 eur
na projekt je možné uchádzať sa do
17. apríla podaním žiadosti.
Podrobnosti nájdete tu.

Školy a široká verejnosť môžu už
tretí rok využívať verejné detské
dopravné ihrisko v Stupave, ktoré
vzniklo vďaka podpore našej
Nadácie. S radosťou vám
oznamujeme, že svoje brány znova
otvorí 1. 4. 2020. Súčasťou ihriska
je svetelná signalizácia, dopravné
značky, všetky typy križovatiek či
kruhový objazd. Viac informácií
nájdete na stránke Základnej školy
kpt. J. Nálepku v Stupave.

Do grantového programu Projekty
zamestnancov sa v roku 2019
zapojil aj Marek Ritter z oddelenia
IT, ktorý zastrešil projekt "Bosonohý
chodník v Bublinke" pre Materské
centrum Bublinka. V rámci
pohybovej výchovy má zvýšiť
povedomie o dôležitosti stimulácie chodidiel v každom veku,
ktorá je u detí súčasťou
správneho psychomotorického vývoja.
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Pomôžte malým veľkým hrdinom vašimi 2 %
Tak ako každý rok máte opäť jedinečnú možnosť pomôcť
tým, ktorí to potrebujú. Poukázaním 2 % z dane, alebo
v prípade dobrovoľníckej činnosti až 3 % z dane,
sa stávate súčasťou dobročinných aktivít našej Nadácie.
Aj vďaka vašej podpore môžeme pomáhať zdravotne
znevýhodneným, deťom z centier pre deti a rodiny,
ako aj sociálne slabším z celého Slovenska. V roku 2019
sme umožnili realizáciu viac ako 280 rôznych projektov
v sume až 977 tisíc eur. Budeme radi, ak podporíte
aktivity našej Nadácie aj v roku 2020. Vami poukázané
finančné prostriedky poputujú na mnohé užitočné
projekty nielen v sociálnej oblasti, ale aj vo vzdelávaní
v technickej oblasti alebo dvojjazyčnej výchove.

Finančná podpora Nadácie už od roku 2008 uľahčuje
životné podmienky zdravotne a sociálne
znevýhodnených, podporuje verejnoprospešné projekty
a rôzne aktivity zamestnancov Volkswagen Slovakia
či zamestnancov partnerských spoločností.
Ak ste pracovali v roku 2019 ako dobrovoľník, našej
Nadácii môžete poukázať až 3 % z dane. Potrebné je
predložiť potvrdenie o tom, že ste dobrovoľnícky
odpracovali minimálne 40 hodín. Uvedený počet hodín
nemusí byť iba v prospech jednej organizácie či
jednotlivca, predložiť môžete viacero rozličných
potvrdení. Formulár vyhlásenia a prehľadný postup
nájdete tu. Ďakujeme!
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Pomôžte vašej komuinite rúškom pomoci

Viac aktivít do centier pre deti a rodiny

V týchto neľahkých časoch sme sa rozhodli spustiť
projekt s názvom Rúška pomoci. Naša Nadácia vďaka
nemu finančne podporila chránené dielne a organizácie,
ktoré dobročinne šijú rúška na pomoc a prevenciu pred
šírením koronavírusu. Vďaka enormnému záujmu došlo
k vyčerpaniu rozpočtu už po ôsmich dňoch od vyhlásenia
výzvy. Prerozdelili sme takmer 50 000 eur do všetkých
regiónov Slovenska. Zapojené organizácie získali podporu
do 5 000 eur na nákup materiálu, mzdy, prenájom, kúpu
strojov alebo poštovné. Rúška môžu darovať alebo
za symbolickú sumu predať znevýhodneným, lokálnej
komunite, dôchodcom, zdravotníkckemu personálu,
deťom či chorým. Veríme, že aj takto pomôžeme nielen
ľuďom, ale aj chráneným dielňam, preklenúť náročnú
situáciu. Viac sa o projekte dočítate tu.

Naša Nadácia už čoskoro otvorí nový grantový program
Aktívny priestor na pomoc deťom v centrách pre deti
a rodiny a v náhradných rodinách. Cieľom je dovybaviť,
zrekonštruovať či obnoviť priestory centier a vytvoriť
nové možnosti na trávenie voľného času športovými,
spoločenskými, umeleckými alebo inými aktivitami.
Súčasťou registrácie, ktorá bude spustená od 15. apríla
do 15. mája, bude kreatívne spracovanie - deti
prostredníctvom ľubovoľne zvolenej formy - videa,
obrázka, básničky, príbehu - opíšu, na čo by grant využili.
Finančná podpora vo výške 5 000 eur môže poslúžiť
napríklad na vybavenie športového ihriska, dielne či
herne, rekonštrukciu spoločenskej miestnosti, založenie
voľnočasového krúžku alebo na nákup športových
pomôcok. Viac informácií nájdete tu.

Vedomostný ostrov online
pre malých aj veľkých

Bezbariérové
pre školy

riešenia

Vzdelávanie dobrovoľníkov
k pomoci druhým

Žiakom, ale aj rodičom, prinášame
jedinečnú možnosť vzdelávania
na doma. Je ňou online digitálna
encyklopédia Vedomostné ostrovy,
v ktorej nájdu množstvo
interaktívnych úloh, videí a typov
na pokusy. Prepája poznatky
z fyziky, techniky, ekológie
a nemeckého jazyka, ktoré
vysvetľuje na príkladoch
z každodenného života. Stačí kliknúť
a vyskúšať.

Prostredníctvom
grantového
programu Vzdelaním k integrácii
v spolupráci s Asociáciou pomoci
postihnutým – APPA sme telesne
znevýhodneným
deťom
zo Základných škôl Eugena
Ruffínyho
v
Dobšinej
a Prokofievovej ulici v Bratislave
uľahčili stoličkovým výťahom
ich cestu za vzdelaním.
Z bezbariérového riešenia
sa čoskoro bude tešiť aj tretia škola.

Zamestnanecký
projekt
„Vzdelávanie je cesta k úspechu“,
zastrešený Blankou Móriovou
z výroby, zabezpečuje vzdelávanie
bývalých odchovancov z centier
pre deti a rodiny, ktorí realizujú
voľnočasové a vzdelávacie aktivity
pre deti v bývalých detských
domovoch a stávajú sa ich tútormi.
Projekt je unikátny myšlienkou prehlbovania vzťahov,
dobročinnosti a pomoci.
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Pomáhame ľuďom v núdzi aj počas pandémie COVID-19
Naša Nadácia okamžite zareagovala na súčasnú situáciu,
v ktorej je pomoc tým najzraniteľnejším špeciálne
dôležitá. Preto na ich podporu vyčlenila rozpočet
vo výške 80 000 eur. Vďaka grantovému programu Rúška
pomoci sa už v 15 chránených dielňach šijú tisícky rúšok,
ktoré budú ďalej rozdávané tým, ktorí ich najviac
potrebujú. Vďaka finančnej podpore Nadácie v celkovej
výške až 50 000 eur dokážu chránené dieľne pokračovať
vo fungovaní, dať prácu zamestnancom i klientom
a zároveň vyrábať niečo, čo pomôže ďalším. V spolupráci
s Asociáciou poskytovateľov sociálnych služieb
v Slovenskej republike Nadácia pomáha zabezpečiť
444 zariadení sociálnych služieb ochrannými pomôckami
– overalmi, respirátormi, rúškami, ochrannými čiapkami
či návlekmi na topánky. Sociálni pracovníci, ktorí k svojej

práci tieto pomôcky potrebujú, poskytujú v týchto
zariadeniam starostlivosť až 10 000 klientom. Nadácia
na tento zmysluplný účel prispela sumou 20 000 eur.
Aj Slovenský Červený kríž od začiatku šírenia
koronavírusu naplno realizuje svoje poslanie – poskytuje
pomoc seniorom, ľuďom v karanténe a ťažko zdravotne
postihnutým, ale aj nemocniciam a záchranným zložkám.
Aby mohol naďalej s nasadením fungovať a udržať svoju
činnosť, Nadácia sumou 10 000 eur prispela na obnovu
vybavenia humanitárneho stanu vrátane elektrocentrály,
poľných lôžok, diek a spacích vakov či úložných
a prenosných boxov na materiál, ako aj na zakúpenie
technického vybavenia, odevov a ochranných osobných
prostriedkov potrebných pre pracovníkov
a dobrovoľníkov v teréne v Bratislave a jej okolí.
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Podporíme viac ako 100 vašich projektov

Vodičák pre tvoj štart

V apríli Nadácia a členovia výberovej komisie vyhodnotili
obľúbený grantový program Projekty zamestnancov.
Rozhodli o podpore 105 projektov s rôznym zameraním ako podpora znevyhodnených skupín obyvateľstva,
vzdelávanie v nemčine a v technike, dopravná výchova,
pohybová výchova, ekológia či revitalizácia školských
dvorov. Na verejnoprospešné projekty, v ktorých
sa naprieč celým Slovenskom dobrovoľnícky angažujú
zamestnanci Volkswagen Slovakia, sa prerozdelí až
105 000 eur. Aj tento rok vďaka nim pomôžeme
slovenským školám, škôlkam i obciam či rozvoju činností
neziskových organizácií, ako sú chránené dielne,
dobrovoľné hasičské zbory alebo organizácie umeleckého
charakteru a duševného rozvoja.

Nadácia Volkswagen Slovakia realizuje v spolupráci
s organizáciou Úsmev ako dar projekt Vodičák pre tvoj
štart. Tento projekt je určený pre mladých ľudí z centier
pre deti a rodiny, ktorým chceme uľahčiť uplatnenie
sa na trhu práce. Zo všetkých záujemcov bude
dvadsiatim šiestim z nich poskytnuté pokrytie
finančných nákladov na vodičský preukaz. Doposiaľ
v podobných projektoch spolupráce Nadácia pomohla
týmto užitočným spôsobom už viac ako 220 deťom.
Tohtoročnou novinkou je, že sa môžu zapojiť
aj odchovanci z centier pre deti a rodiny – študujúci
na vysokej škole alebo pracujúci, ubytovaní v domovoch
na polceste. Prihlášky je možné posielať do 31. mája.
Všetky potrebné informácie o projekte nájdete tu.

Ďalšie tri autá v plnom
nasadení

Pripojte sa na ONline
webinár

Nová komunitná dielňa
v Karlovej Vsi

Traja
víťazi
posledného
vyhodnoteného kola projektu S
Nadáciou v pohybe sa už tešia
z nových pomocníkov. Volkswagen
Golf Variant získali tieto tri centrá
pre deti a rodiny - Centrum pre deti
a rodiny Veľké Kapušany, Centrum
pre deti a rodiny Prievidza
a Centrum pre deti a rodiny
Remetské Hámre. Ďalšie kolo
s výhrou v podobe automobilu
otvoríme 1. novembra.

Po dvoch úspešných konferenciách
#InšpirujSa sme aj v dôsledku
pandémie COVID-19 pristúpili
na online formát tejto formy
podpory
#INšpirujSaONline.
Webinár sa uskutoční 14. 5. 2020
od 18:00 do 19:30. Bezplatná účasť
je možná po registrácii tu. Pripojte
sa k nám z pohodlia vášho domova.
Informacie aj o tomto projekte
najdete na našom Instagrame.

Vďaka
dobrovoľníckej
angažovanosti Martina Sirotu
z korektívnej údržby vznikla
v priestoroch Spojenej školy sv.
Františka z Assisi komunitná dielňa
pre otcov a synov, študentov
a susedov z okolia školy. Projekt
rozvíja technické a manuálne
vedomosti a zručnosti a okrem toho
aj posilňuje vzťahy v rámci školskej
a susedskej komunity.
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„Budúcnosť je pre mňa … “
Od roku 2015 sa Nadácia Volkswagen Slovakia venuje
téme autizmu prostredníctvom grantového programu
Budúcnosť aj s autizmom. Tento grantový program
je určený na podporu výchovno-vzdelávacích procesov,
inovatívnych terapeutických prístupov a integráciu detí
s poruchou psychického vývinu. Vychádzajúc zo štatistík
Slovenského štatistického úradu môžeme odhadovať, že
na Slovensku žije 6 až 18 tisíc detí a mladých ľudí
s autizmom. Nakoľko táto téma v spoločnosti rezonuje,
rozhodli sme sa jej venovať aj inou formou. Začiatkom
mája spustila Nadácia kampaň s názvom „Budúcnosť
je pre mňa … “ ako ďalší spôsob pomoci zacielený
na znevýhodnené skupiny obyvateľstva. Počas celého
mája a júna sme postupne na Facebooku a Instagrame
Nadácie Volkswagen Slovakia zverejňovali úprimné
osobné vyjadrenia a príbehy ľudí, ktorých každodennou

realitou je diagnóza autizmus. Cieľom kampane
je priblížiť ľuďom informácie o tejto téme
prostredníctvom snov, plánov a vnímania vlastnej
budúcnosti ľudí s poruchou autistického spektra (PAS)
a ich blízkych, podať autentické informácie o tejto
diagnóze z "prvej ruky" cez najdostupnejšie zdroje, akými
sú sociálne siete, a zvýšiť tak povedomie širokej
verejnosti. Súčasťou kampane sú nie len odborné články,
vyjadrenia od špecialistov venujúcich sa PAS, ale tiež
užitočné odkazy na súvisiace témy. Tie je možné prečítať
si v samostatnej časti venovanej kampani na internetovej
stránke našej Nadácie. Dňa 26. 5. 2020 prebehol
aj webinár #INšpirujSaONline s témou Autizmus
v spoločnosti s účasťou viac ako 100 ľudí. O svoje
inšpiratívne vyjadrenie sa s nami podelila aj Michaela
Saleh Suríniová.
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Pomoc prostredníctvom crowdfundingovej
platformy StartLab

Krízové centrá sa môžu do konca júla
uchádzať o grant až do výšky 3 500 eur

Prvý projekt v rámci matchingovej spolupráce s online
crowdfundingovou platformou StartLab predčil svoj cieľ
- vyzbieralo sa 113% požadovanej sumy. Projekt
na podporu pravidelného cvičenia pre deti autistického
spektra Aby žiadne dieťa nebolo "AUT": prispej na krúžok
a vzdelávanie sa tak bude môcť čoskoro realizovať.
Druhým, rovnako úspešným projektom, je Pomoc
Košičanom s ťažkým zdravotným postihnutím.
V Košiciach a okolí už pomáha seniorom, slobodným
mamičkám či rodinám so zdravotne postihnutým členom
v ťažkých časoch pandémie. Hľadáte prostriedky na svoj
projekt? Aj vy môžete pripraviť kampaň a uchádzať
sa s ňou o matchingovú podporu našej Nadácie.

V druhom ročníku grantového programu na podporu
krízových centier sa do 31. júla možu o finančný grant do
výšky 3 500 eur uchádzať krízové centrá na Slovensku
poskytujúce nepretržitú celodennú starostlivosť
s ubytovaním pre matky s deťmi, centrá pre deti a rodiny
alebo iné neziskové organizácie a združenia. Vybrané
subjekty ho budú môcť použiť na náklady súvisiace s ich
každodenným chodom – na prevádzku centra a potreby
jeho klientov, ako napríklad pokrytie prevádzkových
nákladov, realizáciu rekonštrukcie, vzdelávacie aktivity
pre ženy a deti či voľnočasové aktivity. Ďalšie informácie
o prebiehajúcej grantovej výzve a online žiadosť nájdete
na našej webovej stránke.

Pomoc znevýhodneným
s diagnózou autizmus

Prinášame nové aktivity
do centier pre deti a rodiny

Zachovávame
remeslá

Vyhodnotili sme šiesty ročník
grantového programu Budúcnosť
aj s autizmom. Pomôžeme 18
organizáciám,
zameraným
na vzdelávanie, výchovu
a integráciu detí a mládeže
s autizmom. Podpora do výšky
3 500 eur bude použitá napríklad
na zriadenie senzomotorickej
miestnosti, zakúpenie špeciálneho
komunikačného
softvéru
pre nehovoriacich či canisterapiu.
Prehľad podporených projektov
nájdete tu.

V júni prebehlo historicky prvé
vyhodnotenie nového grantového
programu Aktívny priestor, vďaka
ktorému prinášame viac aktivít
do centier pre deti a rodiny. Grant
do výšky až 5 000 eur získalo šesť
centier pre deti a rodiny. Využijú
ho napríklad na zriadenie vlastného
mini fitnescentra, hracieho kútika,
prenosného ohniska či úpravu
záhrady, aby deti v nich získali nové
možnosti na trávenie voľného času
športovými,
spoločenskými,
umeleckými alebo inými aktivitami.

Podporením projektu Cesta je cieľ II.
Alice Havelovej z oddelenia
IT Projekthaus sme občianskemu
združeniu Tvorivá dielňa pomohli
zrealizovať workshop zameraný
na obnovu a zachovávanie
tradičných remeselných zručností.
Vďaka spoločným aktivitám
ako práca s vlnou či plsťou
sme prispeli k vzájomnému
posilneniu komunity mladých, seniorov, sociálne
znevýhodnených
či matiek.
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Pomáhame tým, ktorí to najviac potrebujú
Aj pre deti s telesným znevýhodnením je vzdelanie
bránou k úspešnému začleneniu sa do spoločnosti.
Integrácia imobilného žiaka si vyžaduje aj to, aby bola
škola na pobyt takéhoto žiaka prispôsobená. Preto
sme sa rozhodli po úspešnom minulom ročníku, v rámci
ktorého sme v spolupráci s Asociáciou pomoci
postihnutým – APPA finančne podporili vybudovanie
stoličkového výťahu na troch základných školách
v Bratislave, Humennom a Dobšinej, pokračovať
v rovnakom koncepte aj tento rok. Prihlasovanie
do grantového programu Vzdelaním k integrácii bude
prebiehať od 24. 8. do 30. 9., zapojiť sa môžu základné
a stredné školy z celého Slovenska, ktoré vzdelávajú a do
budúcna plánujú integrovať ďalších žiakov.

O podmienkach na získanie grantu sa viac dočítate
na webových stránkach Nadácie a APPA. V rámci ďalšej
pomoci znevýhodneným sme darovaním finančného
príspevku na zakúpenie špeciálneho laserového prístroja
zabezpečili
rozšírenie
možností
liečby
neuromuskulárnych ochorení a poškodení, na ktoré
sa zameriavajú v centre zdravia Possibilitas v Piešťanoch.
Prístroj, ktorý slúži aj na regeneráciu a liečbu mäkkých
tkanív, predstavuje doplnkovú liečbu pre klientov centra.
Odborní terapeuti v ňom poskytujú špeciálne
rehabilitácie v rámci našej spolupráce prostredníctvom
rovnomenného grantového programu aj pre deti
zamestnancov Volkswagen Slovakia s diagnózou detská
mozgová obrna.
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Aktivity pre deti v centrách pre deti a rodiny

Letná akadémia pre znevýhodnené deti

Naša Nadácia aktuálne vyhodnotila už druhý ročník
projektu, ktorý veríme, že pomôže mladým ľuďom
z centier pre deti a rodiny uplatniť sa na pracovnom trhu.
S projektom Vodičák pre tvoj štart v spolupráci
s organizáciou Úsmev ako dar a odborom dopravnej
polície Prezídia Policajného zboru pokryje náklady
na vodičský kurz až 27 uchádzačom. Certifikáty trom
z nich osobne odovzdal minister vnútra SR Roman
Mikulec. V rámci grantového programu Aktívny priestor
rozšírila podporu o ďalších šesť projektov. Vďaka grantu
vo výške 25 635 eur poskytnú centrá deťom viaceré
zaujímavé spôsoby, ako efektívne a tvorivo využiť voľný
čas.

V poradí už tretí úspešný projekt na pomoc
znevýhodneným prostredníctvom platformy StartLab
získal podporu verejnosti. Občianske združenie Ichtys
pripravilo už na toto leto Letnú akadémiu pre deti
zo sociálne znevýhodneného prostredia. Zaujímavý
program prepája hru s vedomosťami a precvičením
zameškaného učiva z dôvodu pandémie COVID 19. Vďaka
zmysluplne strávenému letu pomôžeme deťom,
aby sa od septembra bezproblémovo zaradili
do vyučovacieho procesu. Neváhajte a uchádzajte
sa aj vy o podporu svojho projektu na crowdfundingovej
platforme s možnosťou matchingovej spolupráce
s Nadáciou.

Prázdniny na dopravnom
ihrisku

Zapojte sa do zbierky Deň
narcisov špeciál

Zlepšujeme kvalitu života
našich seniorov

Brány verejného detského
dopravného ihriska v Stupave, ktoré
je výsledkom Nadácie v rámci
vzdelávania v dopravnej výchove, sú
počas letnej sezóny opäť otvorené.
Môžete si tu so svojimi škôlkarmi
i školákmi osvojiť či otestovať
ich znalosti cestnej premávky
na ihrisku, ktorého súčasťou
je napríklad kruhový objazd,
železničné priecestie alebo svetelná
signalizácia. Príďte zmysluplne
využiť čas s deťmi počas týždňa
v čase od 16.00 do 20.00 a cez
víkend od 14.00 do 19.00. Tešíme
sa na vás.

Naša Nadácia v rámci dlhoročnej
spolupráce aj tento rok podporila
aktivity Ligy proti rakovine a to
darovaním šeku na 15 000 eur.
Obľúbený žltý kvietok, ktorý
je symbolom boja proti
onkologickým ochoreniam, si bolo
možné z dôvodu pandemickej
situácie tento rok zakúpiť
31. 7. len v partnerských
predajniach obchodných centier.
Na projekty prevencie a boja
so zákerným ochorením je však
stále možné prispieť a to zaslaním
darcovskej SMS na číslo zverejnené
až do 14. 8.

Tomáš Hrmo z oddelenia výroby
zastrešením projektu Kryoterapia
ako prostriedok na zlepšenie
pohybu seniorov pomohol zvýšiť
informovanosť seniorov v oblasti
kryoterapie a tým im ukázať spôsob,
ako môžu zlepšiť svoje pohybové
schopnosti a aj samotný život.
Formou edukácie a prepojenia
teórie s praxou sa seniori
od skúsených lektorov dozvedeli
postupy, pomocou ktorých si vyskúšali pozitívne
účinky kryoterapie na ich
organizmus.
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Pomohli sme zrekonštruovať priestory detskej nemocnice
Nadácia Volkswagen Slovakia si plne uvedomuje
dôležitosť prevencie a ochrany zdravia. Aby prispela
k jej zlepšeniu a zvýšeniu kvality poskytovanej lekárskej
starostlivosti, dlhodobo pomáha zdravotníckym
zariadeniam rozširovať vybavenie. V spolupráci
so spoločnosťou Siemens zrekonštruovala priestory
Rádiologického oddelenia v Národnom ústave detských
chorôb v Bratislave, ktoré nemocnici slávnostne
odovzdal predseda správnej rady Nadácie Sebastian
Krapoth spolu so zástupcami partnera projektu. Detská
čakáreň sa zmenila na pestrofarebnú ríšu zvierat
s pohodlným hravým sedením. Vo vyšetrovni pribudol
jeden z najmodernejších ultrazvukov na Slovensku,
ilustrácie a monitor nad vyšetrovacím lôžkom, z ktorého
malých pacientov upokojujú animácie so zvieratkami.
Náklady na celý projekt dosiahli približne 80-tisíc eur,
ktoré rovnakým dielom financovali Nadácia Volkswagen

Slovakia a spoločnosť Siemens. Realizácia projektu
rekonštrukcie prebiehala v spolupráci so študentmi
z ateliéru Priestor na VŠVU. Autorka vybraného návrhu
Adriana Ondrušová použila zaujímavú technológiu
lentikular, ktorá vytvára zdanlivý pohyb
v oku pozorovateľa v závislosti od uhla pohľadu, takže
motív sa postupne zobrazuje popri prechádzaní okolo.
Do prístrojového vybavenia Rádiologického oddelenia
pribudol nedávno vďaka Nadácii Volkswagen Slovakia
a spoločnosti Siemens aj špičkový ultrazvuk ACUSON
Freestyle, ktorý je jedným z najmodernejších prenosných
prístrojov tohto druhu na Slovensku a už pomáha malým
pacientom z celého Slovenska. Tešíme sa, že vďaka
novému ultrazvuku a vytvoreniu krásneho interaktívneho
prostredia sme prispeli k zlepšeniu kvality vyšetrenia a zároveň pomáhame deťom odbúrať obavy a stres z vyšetrení.
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Podporíme ďalšie krízové centrá

Otvorili sme nový školský rok

Tento rok sme úspešne vyhodnotili už druhý ročník
grantového programu Podpora krízových centier
na pomoc matkám, ktoré sa aj s deťmi ocitli v krízovej
situácii. Finančnou podporou v celkovej výške 36 220 eur
uľahčíme finančne náročný každodenný chod 11
vybraným zariadeniam a pomôžeme zlepšiť životné
podmienky klientov - podporíme ich rozvojové aktivity,
budú opravené kúpeľne alebo vybudovaná vykurovacia
sústava v núdzovom ubytovaní. Deti sa budú môcť tešiť
na voľnočasové a športové aktivity, jarné tábory
a zabezpečí sa aj potrebná terapeutická pomoc
a poradenstvo. Veríme, že vybrané projekty prinesú
klientom centier radosť.

Už po deviatykrát sme spolu so zástupcami Základnej
školy Ivana Bukovčana a rodičmi otvorili školský rok.
Vďaka našej podpore sa žiaci učia nemecký jazyk
aj na hodinách telesnej a výtvarnej výchovy. V neskorších
ročníkoch sa okrem konverzácie pridáva prvouka a iné
odborné predmety s rodenými hovorcami (napr.
technika, geografia a dejepis). Vzhľadom na unikátnu
výučbu môžu žiaci v 8. ročníku absolvovať skúšky na DSD
diplom. Medzi jedinečné aktivity patrí účasť
na medzinárodnej robotickej olympiáde Deutsch
und Robotik, možnosť získať certifikát Fit in Deutsch
a výmenný pobyt s nemeckými rovesníkmi. Želáme
všetkým žiakom úspešný štart do školského roka!

Podporujeme STEM výučbu
na školách

Prihláste sa do Vianočného
projektu

Canisterapia v Dolnom
Lieskove

Unikátny projekt na podporu STEM
vyučovania (Sience Technology
Engineering and Mathematics)
rozbieha na Slovensku už tretí
ročník. Vďaka spolupráci našej
Nadácie s Greenpower Slovensko
sme priniesli tento prepracovaný
koncept výučby na 15 škôl v rámci
bratislavského kraja. Žiaci a študenti
majú za cieľ skonštruovať formulu
a okrem technických zručností
si natrénovať aj soft skills.

Centrá pre deti a rodiny sa môžu
do konca septembra zapojiť
do tradičného Vianočného projektu.
Hlavnou cenou je Volkswagen up!
Tohtoročná téma, Auto očami detí,
nabáda mladých konštruktérov,
aby vytvorili auto podľa vlastných
predstáv, na ktorom by sami chceli
jazdiť. Eletronickú žiadosť spolu
s fotografiami modelu a jeho výroby
môžte zaslať do 30. 9. 2020
n a u v e d e n ý l i n k.

Ján Michalič z oddelenia logistiky
vozidiel zastrešil zamestnanecký
projekt Pre lepší život v Nádeji.
Cieľom projektu bolo skvalitniť život
klientom Centra sociálnych služieb
Nádej v Dolnom Lieskove. Veľký
prínos pre klientov znamenalo
najmä zaobstaranie psíka v rámci
canisterapie, ktorý im pomáha
napredovať v terapeutických
aktivitách a zlepšovať ich mentálny
aj telesný stav.
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Online pomoc pre znevýhodnených pokračuje aj na jeseň
Po dvoch úspešných konferenciách #INšpirujSa,
organizovaných v minulosti, sme v máji tohto roku
v dôsledku pandémie COVID-19 prešli na online systém
umožňujúci novú formu podpory tretieho sektora
prostrednéctvom webinárov. Po prvej tohtoročnej jarnej
sérii sme veľmi radi, že môžeme opäť pripraviť ďalšie
tri bezplatné webináre #INšpirujSaONline, určené
na pomoc rodinám so znevýhodnenými deťmi. Tentokrát
budú webináre tematicky zahŕňať prácu s deťmi
s Downovým syndrómom (aktuálne potreby rodín,
prístup k vzdelaniu a zamestnaniu, divadlo ako terapia) –
15. 10. 2020, terapie pri práci s deťmi a mladými ľuďmi
s poruchami autistického spektra - predstavenie terapie

a jej princípy, na čom je založená, komu je určená
(eventuálne limity), aké má prínosy, konkrétne príklady
pomoci a dosiahnutých výsledkov – 22. 10. 2020
a posledný webinár v tomto roku bude rozoberať tému
včasnej diagnostiky pre deti s poruchami autistického
spektra a jej význam (Early Start Denver Model, význam
diagnostiky) – 29. 10. 2020. Pevne veríme, že vám
webináre prinesú nielen praktické rady či zaujímavé
možnosti networkingu a pomoci, ale aj inšpiráciu a nové
poznatky.
Viac
aktuálnych
informácií,
tak ako aj prihlásenie na webináre, nájdete na našej
webovej stránke, Facebookovej stránke alebo
na Instagrame Nadácie Volkswagen Slovakia.
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Naše Volkswagen deti a Volkswagen rodina

Zlepšujeme služby pre nevidiacich

Aj tento rok mali možnosť deti pozostalé po zosnulých
zamestnancoch Volkswagen Slovakia stráviť týždeň
z letných prázdnin v chorvátskom Baško Polje
v obľúbenom, vedecky orientovanom vzdelávacom
tábore, pod taktovkou Asociácie pre mládež, vedu
a techniku – AMAVET, hradenom našou Nadáciou.
Rovnako ako aj po iné roky, pokračujeme v podpore
rodín zamestnancov so zdravotne znevýhodneným
dieťaťom ako aj ťažko chorých zamestnancov. V tomto
roku sme venovali prostriedky na liečbu, odborné
terapie, rehabilitácie, zdravotné, kompenzačné
a špeciálne edukatívne pomôcky 23 rodinám
zamestnancov.

Už druhý rok spolupracuje naša Nadácia s Úniou
nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS), ktorá
pomáha zrakovo postihnutým ľuďom viesť plnohodnotný
život. Okrem rôznych iniciatív na získavanie financií či
šírenie osvety - napr. prostredníctvom známej zbierky
Biela pastelka, by ÚNSS nemohla fungovať
ani bez profesionálov s potrebným vzdelaním v tejto
oblasti. Aj vďaka našej podpore sa podarí zabezpečiť, že
sa jej sociálni pracovníci budú môcť ďalej špecializovať
a vymeniť si skúsenosti z praxe na celoslovenskom
vzdelávacom stretnutí pod vedením odborníkov. Kliknite
sem a pozrite si zaujímavé osvetové video nielen
o činnosti ÚNSS, ktoré určite stojí za pozretie.

Nový ultrazvuk na oddelení
paliatívnej medicíny

Dobrovoľníci pomáhali
na brigáde v Martine

Technické vzdelávanie
žiakov na Orave

Do prístrojového vybavenia
na oddelení paliatívnej medicíny
v Národnom onkologickom ústave
v Bratislave pribudol vďaka
spolupráci našej Nadácie
so spoločnosťou Siemens nový
prenosný ultrazvuk. Jeho najväčším
prínosom je, že už nie je potrebné
prevážať paciantov na rádiologické
oddelenie, ale môžu ich vyšetriť
priamo na lôžku. Sme radi, že
sme prispeli k skvalitneniu života
stoviek pacientov, ktorí tu ročne
absolvujú sonografické vyšetrenie.

Posledný septembrový týždeň
sa konala za účasti ochotných
dobrovoľníkov v areáli materskej
školy na Družstevnej ulici v Martine,
v ktorej naša Nadácia podporuje
výučbu nemeckého jazyka, jesenná
brigáda. Ďakujeme zúčastneným
rodičom, ktorí pomohli s výsadbou
stromov a s inými záhradkárskymi
prácami odloženými z jari tohto
roku. Začiatkom októbra prebehne
podobná aktivita aj pri Základnej
škole I. Bukovčana v Devínskej
Novej Vsi.

Vďaka projektu „STEM knižnica“
zastrešenému Ignácom Olešom
z karosárne sme mohli pomôcť
základnej škole s materskou školou
v
Rabčiciach.
Vytvorili
v nej podnetný priestor pre žiakov,
v ktorom nájdu miesto pre rozvoj
svojho potenciálu predovšetkým
v oblasti technického vzdelávania,
ale aj iných záujmov, bádateľskej
činnosti či vytvárania príležitostí
pre prvé startupy.
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Pomáhame ohrozeným počas druhej vlny pandémie
Naša Nadácia opäť reaguje na súčasnú situáciu, v ktorej
je podať pomocnú ruku tým najzraniteľnejším špeciálne
dôležité. Pretože si uvedomuje, že neľahkým obdobím
prechádzajú aj centrá pre deti a rodiny a rodiny
s autistickými deťmi, vyčlenila na ich podporu rozpočet
vo výške až 150 000 eur. V prvom polroku 2020
po prvýkrát vyhlásila grantový program Aktívny priestor,
ktorý priniesol deťom do centier pre deti a rodiny
množstvo nových možností, ako tráviť voľný čas.
Program sa stretol s veľmi pozitívnym ohlasom
aj vzhľadom na jeho načasovanie, keďže deti museli byť
počas pandémie izolované v menších skupinách. Vzniklo
tak spolu 12 vynovených priestorov, rozšírených
športovísk, dielničiek, krúžkov či malých fitnes centier,
kde sa mohli deti aktívne vyžiť. Aktuálne sa k nim pridá
vďaka novej podpore ďalších 19, ktorým poskytneme
grant do výšky 5 000 eur na každý projekt (spolu
90 000 eur) ako pomoc v čase druhej vlny pandémie.

Pandémia sa dotkla aj rodín s deťmi s autizmom.
Znemožnila fungovanie mnohých špecializovaných
centier, v ktorých sa pravidelne zúčastňovali na rôznych
rozvojových aktivitách. Odbornú starostlivosť musia
momentálne rodiny vykonávať doma, na čo im častokrát
chýba potrebné vybavenie a vzdelanie. Naša Nadácia
preto ako pomoc pre nich poskytne až 60 000 eur
prostredníctvom občianskych združení SPOSA –
Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom –
s pobočkami naprieč celým Slovenskom. Vďaka
darovaným financiám budú môcť nakúpiť ochranné
pomôcky, germicídne žiariče, čističky vzduchu a materiál
potrebný na individuálne terapie či domáce návštevy.
Budú tak schopní zabezpečiť kontinuálne vzdelávanie
a odborné terapie v domácom aj chránenom prostredí, aby mohli do rodín prichádzať učiteľky,
asistenti, psychológovia a zdravotní maséri.
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Podpora „učiteľov budúcnosti“

Terapeutický tábor s Plamienkom

V rámci projektu Chcem (sa) učiť nemčinu sa usilujeme
o zvýšenie záujmu o budúce učiteľské povolanie. Víziou
projektu je ukázať mladým ľuďom možnosti, ktoré
im štúdium nemčiny ponúka a motivovať študentov
germanistiky, aby sa rozhodli pre učiteľské povolanie,
aj vďaka využitiu technológií, s ktorými sú dennodenne
v kontakte. Pripravená je séria workshopov, ktoré
využívajú prvky gamifikácie a inovatívne digitálne
vyučovacie metódy vrátane e-learningových aplikácií
ako prípravy na aktuálne vyučovanie online formou.

Aj vďaka našej podpore mohla nezisková organizácia
Plamienok n.o. zorganizovať letný terapeutický tábor
pre deti po strate blízkeho. Za prítomnosti 10 členného
tímu sa 11. ročník konal v Ľubietovej a zúčastnilo
sa ho 44 detí a mladistvých z celého Slovenska. Táborníci
sa vypravili na expedíciu do džungle, zažili
dobrodružstvá, spievali, tancovali, smiali sa, ale aj plakali.
Hlavným cieľom bolo vytvoriť pre deti bezpečné
prostredie, v ktorom mali možnosť otvoriť sa a zdôveriť
so svojim trápením rovesníkom s podobným osudom.

Cez online platformu
sme spojili 600 ľudí

Viac ako 100 projektov
do regiónov

Ako rozkvitol kruhový
objazd

Koncept bezplatných webinárov
pripravila naša Nadácia, aby v rámci
nich otvárala rôzne aktuálne témy
tretieho sektora. Jesennú edíciu
venovala téme detí a mladých ľudí
so zdravotným znevýhodnením –
Downovým syndrómom a poruchou
autistického spektra (PAS).
Webináre sú určené rodičom
a ľuďom z tretieho sektora
i školstva, ktorí sa venujú klientom
z tejto oblasti, a takisto aj tým, ktorí
sa chcú dozvedieť viac o živote
znevýhodnených
ľudí
a ako im eventuálne pomôcť.
Konkrétne závery z jednotlivých
webinárov nájdete tu.

Koncom októbra prebehlo
vyhodnotenie druhého kola
projektov v rámci grantového
programu Projekty zamestnancov.
Tešíme sa, že podporením 116
projektov z oblastí vzdelávania
v technike, nemčine, dopravnej
a pohybovej výchovy, ekológie
a projektov zameraných na sociálne
a zdravotne znevýhodnené skupiny
v celkovej sume 115 000 eur,
poputuje naša pomoc do rôznych
kútov Slovenska na podporu
organizácií v mestách, z ktorých
pochádzajú naši zamestnanci.

Zamestnanec Matúš Pristáč
z lakovne zastrešil projekt
pre Základnú školu v Plavnici. Keďže
cez malý kruhový objazd pred
telocvičňou školy jazdili autá
nedisciplinovaným spôsobom
a parkovali na trávniku namiesto
vyhradeného parkoviska, čím
znečisťovali cesty blatom, bola
potrebná úprava priestoru. Preto
osadili kruhový objazd okrasnými
rastlinami a kôrou, na trávnik
vysadili stromy a umiestnili lavičky.
Ochránili tým zeleň a podporili
v žiakoch zodpovednosť za životné prostredie.

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

NEWS

DECEMBER 2020 - JANUÁR 2021

Viete, kto získal s Vianočným projektom Volkswagen up?
Každý rok pripravuje naša Nadácia pre deti z centier
pre deti a rodiny (nový názov pre detské domovy) už
tradičný výherný Vianočný projekt. Cieľom projektu
je prebudiť u detí kreativitu, povzbudiť ich súťažou
k aktivite a v období Vianoc ich za odmenu obdarovať.
Deti z centier pre deti a rodiny každý rok vlastnoručne
vytvárajú súťažné diela na inú tému, v období Vianoc
bývajú súťažné modely áut vyhodnotené a víťazi
odmenení peknými cenami. Téma deviateho ročníka
Vianočného projektu deťom pripomenula, že je veľmi
dôležité vedieť si užívať radostné chvíle, tešiť sa z hier
a kamarátov. Za úlohu dostali vytvoriť „auto očami detí“.
Prišlo nám 18 nápaditých modelov, ktoré stvárňovali
detské predstavy o tom, ako by vyzeralo auto, keby

mohli jazdiť deti. Veľmi ťažkou úlohou bolo vybrať z nich
päť najkrajších – tie postúpili do hlasovania
zamestnancov spoločnosti Volkswagen Slovakia
a Volkswagen Group Services. Hlasovaním rozhodli
o troch šťastných víťazoch - na 3. mieste sa umiestnilo
Centrum pre deti a rodiny Dedina Mládeže, ktoré získalo
finančný dar 1 000 eur na vzdelávacie a voľnočasové
aktivity pre deti, na 2. mieste skončilo Centrum pre deti
a rodiny Malacky s odmenou 2 000 eur na rovnaké účely
a absolútnym víťazom, sa stalo Centrum pre deti a rodiny
v Banskej Bystrici - odniesli si od nás Volkswagen up!
plný mikulášskych balíčkov. Všetkým hlasujúcim
ďakujeme, výhercom gratulujeme a želáme veľa
šťastných kilometrov!
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Krásny výsledok materiálnej zbierky

Ďalšie tri stoličkové výťahy na školách

Pri príležitosti sviatku obdarovania Giving Tuesday
sa nám podarilo vyzbierať až 2 310 kg oblečenia, hračiek,
drogérie, kozmetiky, domácich potrieb či elektroniky.
Odovzdali sme ich Diecéznej charite v Rožňave, ktorá
sa stará o seniorov, sociálne slabšie skupiny či zdravotne
znevýhodnených, a občianskemu združeniu Vagus na
pomoc ľuďom bez domova. Ďakujeme všetkým kolegom,
ktorí sa do zbierky zapojili a postarali sa tak ľuďom
v núdzi o krajšie Vianoce, a rovnako aj spoločnosti DHL,
ktorá zabezpečila odvoz vecí.

Základné školy v Rejdovej, Budovateľská v Snine
a Spojená škola v Okoči získajú financie v celkovej výške
27 000 eur na realizáciu bezbariérového riešenia
pre svojich imobilných žiakov. Okrem stoličkového
výťahu im pomôžeme zriadiť napríklad špeciálnu dennú
miestnosť, bezbariérovú úpravu sociálnych zariadení či
zabezpečiť rehabilitačné a kompenzačné pomôcky.
Tešíme sa, že v spolupráci s Asociáciou pomoci
postihnutým APPA žiakom týchto škôl uľahčíme ich cestu
za vzdelaním.

Pomoc blízkym a rodinám
zamestnancov

Chcem (sa) učiť nemčinu
aj vďaka štipendiám

Množstvo skvelých noviniek
na rok 2021

Už piaty rok naša Nadácia
intenzívne pomáha ťažko skúšaným
rodinám zamestnancov Volkswagen
Slovakia.
Prostredníctvom
grantového programu Volkswagen
rodina podporuje rodiny
so zdravotne znevýhodneným
dieťaťom alebo ťažko chorým
zamestnancom. V tomto roku
sme pomohli až 28 rodinám
finančnými prostriedkami vo výške
33 000 eur, ktoré využili napríklad
na pokrytie nákladov za špeciálne
terapie, rehabilitácie, lieky
a výživové doplnky či zdravotné
a kompenzačné pomôcky.

Unikátny projekt, ktorý prebieha
v intenzívnej spolupráci
s Filozofickou a Pedagogickou
fakultou Univerzity Komenského
a Goetheho Inštitútom, pozná
ďalších dvoch víťazov spomedzi
stredoškolákov
získavajúcich
štipendiá na štúdium nemeckého
jazyka. Ich súťažné videá, ktorým
vďačia za víťazstvo, si môžete
pozrieť tu. Realizované didaktické
semináre študenti hodnotili veľmi
pozitívne, hospitácie a reálna
možnosť výučby im dodali potrebné
odhodlanie do učiteľskej praxe.

Blíži sa záver roka a preto
by sme sa chceli všetkým vám, ktorí
ste sa zapájali do našich aktivít,
srdečne poďakovať za vašu priazeň.
Aj keď uplynulý rok so sebou
priniesol úplne novú situáciu,
reagovali sme a pomáhali tým, ktorí
to potrebovali. Do Nového roka vám
prinášame samé dobré správy.
Sledujte našu stránku a sociálne
siete, kde budeme zverejňovať
všetky aktivity. Môžeme vám
prezradiť, že nás čaká jeden veľký
nový projekt, ktorého súčasťou
sa môžete stať aj vy.
Dovidenia v 2021!
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