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Súťažte s Vedomostnými ostrovmi o poznávaciu cestu
za Lemurom-Emurom na Madagaskar!
V súťaži v tvorbe vedomostných tém, ktorú realizuje naša
Nadácia v rámci projektu Vedomostné ostrovy, čaká
na víťaza jedinečná cena - poznávacia cesta za
maskotom projektu, Lemurom-Emurom, na Madagaskar!
Ste zvedaví, kto a ako sa môže do súťaže zapojiť? Učitelia
na ktorejkoľvek základnej škole na Slovensku so žiakmi
a ich rodičmi môžu vytvoriť súťažný tím alebo viaceré
tímy, ktoré budú do 30. apríla spracovávať nové
vedomostné témy. Pomôžu im v tom pravidlá súťaže,
videomanuál a pripravená ponuka tém. Na vkladanie tém
im poslúži špeciálny online formulár. Hodnotiť sa bude
zaujímavosť obsahu, spôsob spracovania a aktivita škôl.

Najlepšie vypracované vedomostné témy sa stanú
súčasťou Vedomostného ostrova – interaktívneho
kiosku a aj jeho online verzie. Na hodnotné výhry v súťaži
sa môžu okrem členov tímu tešiť aj školy. Tie, z ktorých
sa zapojí najviac súťažných tímov, môžu vyhrať
interaktívny Vedomostný ostrov! Pre školy, ktoré ho už
majú, sú pripravené iné zaujímavé ceny. O úplnom
víťazovi súťaže, ktorý vytvorí naj vedomostnú tému,
môžete rozhodnúť online hlasovaním od 15. do 31. mája.
Autor témy s najväčším počtom hlasov vyhrá
poznávaciu cestu za Lemurom-Emurom na Madagaskar!
Súťažiacim držíme palce a tešíme sa na výtvory.

Kontakt na Nadáciu Volkswagen Slovakia: Ing. Boris Michalík, správca Nadácie Volkswagen Slovakia
Projektové manažérky Nadácie Volkswagen Slovakia: Mgr. Katarína Mariňáková | Ing. Alexandra Pappová, PhD. | Bc. Ľubomíra Repáňová
Tel.: +421 2 6964 2858, e-mail: nadacia@volkswagen.sk | www.nadacia-volkswagen.sk

S Nadáciou v pohybe bude tento rok ďalších
desať zariadení

Prihláste svoj zamestnanecký projekt
a získajte pre organizáciu 1 000 eur

Vďaka projektu S Nadáciou v pohybe, ktorý naša Nadácia
odštartovala už v roku 2016, dodnes poslúžilo spolu
sedem vozidiel Volkswagen up!, Golf Variant alebo
Touran, už 21 zariadeniam. Centrá pre deti a rodiny
vybrané žrebovaním ich môžu využívať v priebehu
jedného roka, následne autá putujú do ďalších zariadení.
Naposledy sa zo získania nového pomocníka na kolesách
tešilo Súkromné liečebno-výchovné sanatórium Senec,
ktoré si auto od nás odviezlo 28. januára. V roku 2019
bude v rámci projektu zapožičaných ďalších osem áut
a dve darujeme! Aktuálne informácie nájdete tu.

Vo februári bude naša Nadácia otvárať prvé kolo medzi
zamestnancami Volkswagen Slovakia obľúbeného
grantového programu Projekty zamestnancov. V roku
2019 podporí až 220 projektov zameraných
na vzdelávanie v technike, nemeckom jazyku, dopravnej
a pohybovej výchove či ekológii, ale aj vzdelávanie
zdravotne a sociálne znevýhodnených. Online
prihlasovanie bude spustené od 11. 2. do 15. 3. Žiadajúce
organizácie, v ktorých sa zamestnanci dobrovoľnícky
angažujú, môžu na projket získať finančný grant až
do výšky 1 000 eur. Viac informácií nájdete tu.

Deti z folklórneho súboru
Kúcanek ukázali, čo je v nich

Pomôžte nám ďalej
pomáhať aj vašimi 2%

Prvý polrok tohto roku
s našou Nadáciou

Vďaka zamestnaneckému projektu
Vladimíra Valachoviča z repasu
Ukážeme, čo je v nás mohli deti
z folklórneho súboru Kucánek
z Kútov rozvíjať svoj talent
vo výtvarnom i hudobnom umení.
Vystúpeniami v krojoch sa prehĺbil
ich záujem o tradície a zvyky
a posilnili sa vzťahy medzi
generáciami. Z grantu zakúpené
vybavenie poslúži aj ďalším
ročníkom speváckeho zboru.

Nadácia Volkswagen Slovakia
minulý rok oslávila okrúhlych desať
rokov. V sume 5,8 milióna €
podporila viac ako 1 500 vašich
projektov. Podiel na tomto úspechu
majú všetci, ktorí prispeli 2% z daní.
Podporte projekty na pomoc deťom
v centrách pre deti a rodiny
a znevýhodneným skupinám
obyvateľstva poukázaním vašich 2%
aj tento rok. Presný postup nájdete
tu. Ďakujeme!

Nadácia pre vás na prvý polrok opäť
pripravila rôzne možnosti podpory
formou grantových programov:
Projekty zamestnancov (od 11. 2.)
a Projekty zamestnancov Partner
(od 4. 3.) na podporu dobrovoľníckej
činnosti zamestnancov, Vzdelaním
k integrácii na podporu telesne
a mentálne postihnutých detí
a mládeže (od 15. 4.) a Budúcnosť
aj s autizmom (od 4. 3.). Tešíme
sa na spoluprácu!
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