NEWS
Február 2020

Zhodnotenie minulého roka a naše plány do 2020
Tešíme sa, že v roku 2019 sme mohli aj vďaka vám
pomôcť mnohým, ktorí to potrebujú. Prostredníctvom
grantových programov a ďalších projektov sme poskytli
podporu v rôznych oblastiach, ktorým sa Nadácia venuje.
Vzdelávanie v nemeckom jazyku sme podporili sumou
256 000 eur, Projekty zamestnancov 227 000 eur,
Podporu techniky 86 000 eur, Dopravnú výchovu
20 000 eur a ostatné projekty 40 000 eur. Najviac
financií v celkovej sume až 370 000 eur smerovalo
do sociálnej oblasti na pomoc deťom v centrách pre deti
a rodiny, našim Volkswagen deťom a rodine, deťom
v núdzi a znevýhodneným. Spolu sme na všetky tieto
zmysluplné projekty prerozdelili 972 000 eur.
K dôležitým míľnikom pomoci v roku 2019 patrilo
odovzdanie dvoch prístrojov nemocniciam, podpora
troch bezbariérových riešení do základných škôl (v
spolupráci s Asociáciou pomoci postihnutým - APPA),

pomoc viac ako 400 matkám a deťom s novým
grantovým programom pre krízové centrá a darovaním
šiestich áut na projekty pre centrá pre deti a rodiny.
Vznikli aj nové partnerské projekty na podporu
znevýhodnených v spolupráci s Úniou nevidiacich
a slabozrakých Slovenska a OZ Vagus, ktoré sa venuje
pomoci ľuďom bez domova. V roku 2020 otvárame
nasledovné grantové programy: Projekty zamestnancov
(3. 2. – 3. 3. a 1. 9. – 30. 9.), Projekty zamestnancov
Partner (2. 3. – 17. 4.), Podpora krízových centier (1. 6. –
31. 7.), Budúcnosť aj s autizmom (1. 4. – 15. 5.),
Vzdelaním k integrácii (24. 8. – 15. 10.). Už v januári
prebehlo prihlasovanie do nemeckej triedy v Materskej
škole Pavla Horova v Devínskej Novej Vsi v Bratislave,
v Materskej škole na Družstevnej ulici 10 v Martine sa ešte len uskutoční (13. 4. – 30. 4.).
Tešíme sa na vaše žiadosti!

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

Ďalší ročník Greenpower Slovensko

Projekty zamestnancov sú otvorené

V roku 2018 Nadácia Volkswagen Slovakia podporila
úspešnú pilotnú fázu projektu Greenpower Slovensko.
Tešíme sa, že sa začiatkom školského roka 2019/2020
spustil jej ďalší ročník. Ide o preteky elektrických formúl
ktorých primárnym cieľom je nadchnúť mládež
pre techniku a automobilový priemysel. Súťažiť budú
základné, stredné a vysoké školy. Tohtoročnými
nováčikmi sú štyri školy z Bratislavy: Škola
pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, Základná
škola Nejedlého 8, Stredná priemyselná škola
elektrotechnická Zochova 9 a Strojnícka fakulta STU.
Školy dostanú formulu s elektromotorom, ktorú musia
samy poskladať, upraviť a nakoniec sa s ňou zúčastniť
súťaže. Záverečné preteky sa budú konať 30. 5. 2020
v Dlhej. Aktuálne novinky z projektu môžete sledovať
na jeho facebookovej stránke.

Tešíme sa, že v roku 2020 môžeme podporiť
prostredníctvom grantového programu Projekty
zamestnancov až 220 projektov. Prihlasovanie do prvého
kola, v ktorom prijmeme prvých 120 žiadostí, je už
spustené a bude otvorené do 3. 3. 2020. Jeden
zamestnanec môže získať podporu do výšky 1 000 eur
na projekt za kalendárny rok. Podávané projekty by mali
spadať do jednej z nasledujúcich oblastí: vzdelávanie
a podpora pre sociálne slabšie alebo inak znevýhodnené
skupiny obyvateľstva, vzdelávanie v oblasti techniky,
nemeckého jazyka, ekológie, pohybovej a dopravnej
výchovy či revitalizácia školských dvorov. Druhé kolo
bude otvorené od 1. 9. do 30. 9. 2020. Podmienky
pre získanie grantu tak ako aj grantové pravidlá
a podrobné potrebné informácie nájdete tu.

Pozývame vás do Detského
mesta povolaní v Bory Mall

Rekonštrukcia internátu
Duálnej akadémie v Martine

Dielnička pre zdravotne
znevýhodnených

Pozývame vás do Detského mesta
povolaní v Bory Mall v Bratislave,
ktoré môžete navštíviť do konca
februára. Deti a mládež si tu môžu
vyskúšať rôzne pracovné činnosti aj povolania z automobilového
priemyslu ako automechanik,
lakýrnik či mechatronik. Nadácia
Volkswagen Slovakia bola
partnerom tejto interaktívnej
výstavy celých šesť rokov
jej fungovania.

Slávnostné
odovzdanie
zrekonštruovanej internátnej izby
a študovne na internáte Strednej
priemyselnej školy technickej
v Martine prebehlo 22. januára
2020. Rekonštrukciu sa podarilo
uskutočniť vďaka finančnej podpore
martinského závodu, Nadácie
Volkswagen Slovakia a občianskeho
združenia Matka a dieťa Turca.
Vynovené priestory žiaci už môžu
v súčasnosti naplno využívať.

Do grantového programu Projekty
zamestnancov sa v roku 2019
zapojil aj náš kolega Ivan Lipovský,
ktorý zastrešil projekt podpory
dobrovoľníckeho centra Trnavskej
arcidiecéznej charity a jej pracovnú
dielničku. Vďaka našej finančnej
pomoci sa v nej môžu aj návštevníci
s telesným a mentálnym
postihnutím tvorivo realizovať a tráviť svoj voľný čas.
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