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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.
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