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10 rokov našej Nadácie sme oslávili na tlačovej
konferencii #InšpirujSa
Dňa 20. novembra sme pri príležitosti osláv 10. výročia
Nadácie Volkswagen Slovakia usporiadali v Satori Stage
v Bratislave tlačovú konferenciu #InšpirujSa. Zúčastnilo
sa jej viac ako 60 zástupcov neziskových organizácií,
občianskych združení a škôl. Spoločne
sme zrekapitulovali celú dekádu existencie našej nadácie,
ako aj jednotlivé časti jubilejného projektu
#PomáhameĎalej - #DobrýTrh a #Regióny. Súčasťou
konferencie boli aj zaujímavé odborné prednášky
s cieľom pomôcť organizáciám v ich ďalšom napredovaní
aj prostredníctvom prítomných odborníkov, ktorí prispeli
cennými radami z praxe v šiestich inšpiratívnych témach:

ako úspešne požiadať o grant; fundraising alebo
kde získať prostriedky; projekty, ktoré majú komerčný
zmysel; princípy komunikácie s médiami či sociálne siete
a spolupráca s influencermi. Prínosné informácie z prvej
ruky - z organizácií, ktoré projekty realizovali, obsiahla
úvodna inšpiratívna diskusia pod názvom #InšpirujSa
úspešnými organizáciami. Záver z tejto diskusie nájdete
aj na nasledujúcom blogu. Najdôležitejšie prezentované
myšlienky odborníkov z praxe nájdete postupne
v šiestich videách, ktoré budú spolu s fotkami
a videozáznamom z inšpiratívnej akcie zverejňované
na facebooku nadácie.
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Vianočnou cukrárňou sme opäť spolu
pomohli deťom z detských domovov

Za naj model auta pre znevýhodnených
skutočné auto

Zamestnanci Volkswagen Slovakia si aj tento rok mohli
s našou nadáciou osladiť predvianočný čas a zároveň
prispieť na dobrú vec v už tradičnej Vianočnej cukrárni.
Príspevkom na chutný vianočný koláč alebo
nealkoholický grog spolu pomohli, aby mali všetky deti,
aj tie v detských domovoch, pekné Vianoce. Vianočná
cukráreň sa konala v bratislavskom závode, v Martine
aj v Stupave. V Martine ju prišla podporiť speváčka
Barbora Hazuchová. Za účasť a podporu ďakujeme
všetkým zúčastneným a všetkým ochotným
pomocníkom a dobrovoľníkom.

Poznáme víťazov siedmeho ročníka Vianočného projektu
a siedmeho automobilu Volkswagen up!. Deti z detských
domovov a z náhradných rodín sa tento rok zamýšľali
nad potrebami druhých a tvorili modely áut
pre znevýhodnených. O výhercoch rozhodli zamestnanci
Volkswagen Slovakia hlasovaním. Najviac ich zaujal
model auta od detí z Detského domova v Necpaloch,
tesne za ním Detský domov Mlynky – Biele Vody
a bronzová priečka patrí Detskému domovu Pastelka
Lučenec – Vidiná. Srdečne gratulujeme! Fotografie
z odovzdania hlavnej výhry nájdete na našom facebooku.

Jesenná zbierka na sviatok
štedrosti

Obľúbené zamestnanecké
projekty pokračujú

Šťastné a veselé a dovidenia
v novom roku!

Na sviatok obdarúvania a štedrosti,
Giving Tuesday, sme v závodoch
Volkswagen Slovakia zorganizovali
druhý ročník jesennej zbierky.
Zamestnanci mali možnosť darovať
šatstvo, elektroniku, knihy, hračky či
drogériu Krízovému stredisku Dúha,
Komunitnému centru Jelšava a OZ
Vagus, ktoré pomáha ľuďom
bez domova. Partnerská firma
DHL Exel Slovakia spolu odviezla až
4,5 tony darovaných vecí. Všetkým
darcom ďakujeme!

Na
obľúbené
Projekty
zamestnancov sme v tomto roku
prerozdelili až 228 000 €.
Angažovanosť
zamestnancov
a ich dobrovoľnícku činnosť vítame,
preto budeme v rovnakom duchu
pokračovať aj v roku 2019 podporou
ďalších 230 projektov. Novinkou
bude rozšírenie o ekologickú tému
revitalizácie školských dvorov.
Pre viac informácií o grantovom
programe a jeho najbližšom
otvorení sledujte našu stránku.

Ďakujeme, že ste v roku 2018 spolu
s nami oslavovali naše desiate
narodeniny. Prehľad našich pestrých
aktivít za uplynulé desaťročie
nájdete TU. Aj budúci rok sa bude
vyznačovať pomocou tým, ktorí
to potrebujú a podporou
vzdelávania. V menej celej nadácie
vám prajeme pokojné prežitie
vianočných sviatkov a úspešný štart
do nového roka. Budeme veľmi radi,
keď sa aj naďalej budete zapájať
do našich aktivít.
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