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Mladým z centier pre deti a rodiny jedinečným
projektom uhradíme vodičské preukazy
Jednou z hlavných oblastí činnosti Nadácie Volkswagen
Slovakia je dlhodobá podpora detí vyrastajúcich
v centrách pre deti a rodiny (nový názov pre detské
domovy). Sme potešení, že v tomto duchu môžeme
realizovať aj projekt Vodičské kurzy pre deti z detských
domovov s novými významnými partnermi. Spolu
s Odborom dopravnej polície a neziskovou organizáciou
Úsmev ako dar chceme týmto spôsobom rozšíriť
pracovné vyhliadky mladých a pomôcť im zaradiť
sa do života. Dvadsiatim vybraným uchádzačom, ktorí
najlepšie zdôvodnia svoju motiváciu – prečo majú záujem

získať vodičský preukaz – Nadácia pokryje náklady naň!
V predošlých projektoch s podobným zameraním
sme takto zvýšili šance na uplatnenie sa na pracovnom
trhu už viac ako 200 mladým ľuďom. Prihlásiť sa môžu
deti a mladí z centier pre deti a rodiny, ktorí sú
študentmi stredných škôl a dosiahli vek 16 rokov.
Podávanie online žiadostí spustíme už čoskoro –
prebiehať bude od 8. júla do 30. augusta 2019. Viac
dôležitých informácií spolu s grantovými pravidlami
a podmienkami získate na stránke našej Nadácie.
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Moderná výučba žiakov na základnej škole
v Dúbravke s Teach for Slovakia

Štipendium pre študentov sociálnej práce
vo Vagus akadémii

Inovatívne vzdelávanie šité na mieru deťom z okrajových
oblastí spoločnosti podporuje naša Nadácia už druhý rok.
Na základnej škole na Nejedlého ulici v Dúbravke majú
žiaci k dispozícií až šesť lektorov v rámci spolupráce
s Teach for Slovakia. Princípom je získanie najlepších
absolventov univerzít, aby sa ako učitelia dva roky
venovali vzdelávaniu detí zo sociálne znevýhodneného
prostredia. Toto leto sa od 16. do 31. júla koná
aj tradičný denný tábor Letná škola, kde sa žiaci 3. -9.
ročníka interaktívne a zábavne učia angličtinu,
matematiku, prírodné a spoločenské vedy.

V druhej polovici roka 2019 naša Nadácia prehlbuje
spoluprácu s občianskym združením Vagus, ktoré
dlhodobo pomáha ľuďom bez domova. Unikátny projekt
Vagus Akadémia vytvára príležitosť pre študentov
posledného ročníka magisterského stupňa odboru
sociálna práca. Ponukou je interný vzdelávací proces
spolu s platenou stážou. Cieľom je výchova budúcich
sociálnych pracovníkov. Začiatok náboru študentov bude
v septembri 2019 a stáž bude trvať od novembra 2019
do júna 2020. Viac informácií nájdete na stránke
OZ Vagus.

Zábavné
vzdelávanie
na dopravnom ihrisku

„Zvedaví vedci“ skúmajú
prírodné javy v Chorvátsku

Podpora detí so zrakovým
postihnutím

Nestihli ste v priebehu školského
roka navštíviť verejné detské
dopravné ihrisko v Stupave? Príďte
spolu s vašimi deťmi zmysluplne
využiť letné prázdniny. Okrem
zážitkovej jazdy na širokom spektre
dopravných prostriedkov si deti
osvoja pravidlá cestnej premávky
a zvýšia tak aj svoju bezpečnosť
v reálnych dopravných situáciách.
Tešíme sa na Vás každý pracovný
deň od 16:00 - 20:00 hod. a počas
víkendov od 14:00 - 19:00 hod.
Vstup na ihrisko je voľný.

Obľúbený prázdninový tábor „Letná
univerzitka“ v chorvátskom Baško
Polje hradený našou Nadáciou
a organizovaný AMAVET-om
(Asociáciou pre mládež, vedu
a techniku) opäť ponúka príležitosť
stráviť časť letných prázdnin
deviatim „Našim Volkswagen
deťom“. Netradičný vedeckotechnicky zameraný tábor ponúka
v termínoch 21. - 30. 7. a 9. 18. 8. týždeň plný dobrodružstiev,
experimentov a objavovania
tajomstiev a záhad vedy.

Profesionálna a odborná pomoc
deťom a rodinám so zrakovým
a viacnásobným postihnutím
je hlavným cieľom Projektu
zamestnancov „Oko je bránou
do duše“. Centrum Raná
starostlivosť dlhodobo sprevádza
takmer 70 rodín. Prostredníctvom
tohto projektu a nákupom
zrakových testov, špeciálnych
pomôcok a hračiek sme pomohli
overiť a zároveň rozvíjať zrakové
schopnosti a aktivity
detí v ich centre.
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