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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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