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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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