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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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