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Pomáhame tým, ktorí to najviac potrebujú
Aj pre deti s telesným znevýhodnením je vzdelanie
bránou k úspešnému začleneniu sa do spoločnosti.
Integrácia imobilného žiaka si vyžaduje aj to, aby bola
škola na pobyt takéhoto žiaka prispôsobená. Preto
sme sa rozhodli po úspešnom minulom ročníku, v rámci
ktorého sme v spolupráci s Asociáciou pomoci
postihnutým – APPA finančne podporili vybudovanie
stoličkového výťahu na troch základných školách
v Bratislave, Humennom a Dobšinej, pokračovať
v rovnakom koncepte aj tento rok. Prihlasovanie
do grantového programu Vzdelaním k integrácii bude
prebiehať od 24. 8. do 30. 9., zapojiť sa môžu základné
a stredné školy z celého Slovenska, ktoré vzdelávajú a do
budúcna plánujú integrovať ďalších žiakov.

O podmienkach na získanie grantu sa viac dočítate
na webových stránkach Nadácie a APPA. V rámci ďalšej
pomoci znevýhodneným sme darovaním finančného
príspevku na zakúpenie špeciálneho laserového prístroja
zabezpečili
rozšírenie
možností
liečby
neuromuskulárnych ochorení a poškodení, na ktoré
sa zameriavajú v centre zdravia Possibilitas v Piešťanoch.
Prístroj, ktorý slúži aj na regeneráciu a liečbu mäkkých
tkanív, predstavuje doplnkovú liečbu pre klientov centra.
Odborní terapeuti v ňom poskytujú špeciálne
rehabilitácie v rámci našej spolupráce prostredníctvom
rovnomenného grantového programu aj pre deti
zamestnancov Volkswagen Slovakia s diagnózou detská
mozgová obrna.
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Aktivity pre deti v centrách pre deti a rodiny

Letná akadémia pre znevýhodnené deti

Naša Nadácia aktuálne vyhodnotila už druhý ročník
projektu, ktorý veríme, že pomôže mladým ľuďom
z centier pre deti a rodiny uplatniť sa na pracovnom trhu.
S projektom Vodičák pre tvoj štart v spolupráci
s organizáciou Úsmev ako dar a odborom dopravnej
polície Prezídia Policajného zboru pokryje náklady
na vodičský kurz až 27 uchádzačom. Certifikáty trom
z nich osobne odovzdal minister vnútra SR Roman
Mikulec. V rámci grantového programu Aktívny priestor
rozšírila podporu o ďalších šesť projektov. Vďaka grantu
vo výške 25 635 eur poskytnú centrá deťom viaceré
zaujímavé spôsoby, ako efektívne a tvorivo využiť voľný
čas.

V poradí už tretí úspešný projekt na pomoc
znevýhodneným prostredníctvom platformy StartLab
získal podporu verejnosti. Občianske združenie Ichtys
pripravilo už na toto leto Letnú akadémiu pre deti
zo sociálne znevýhodneného prostredia. Zaujímavý
program prepája hru s vedomosťami a precvičením
zameškaného učiva z dôvodu pandémie COVID 19. Vďaka
zmysluplne strávenému letu pomôžeme deťom,
aby sa od septembra bezproblémovo zaradili
do vyučovacieho procesu. Neváhajte a uchádzajte
sa aj vy o podporu svojho projektu na crowdfundingovej
platforme s možnosťou matchingovej spolupráce
s Nadáciou.

Prázdniny na dopravnom
ihrisku

Zapojte sa do zbierky Deň
narcisov špeciál

Zlepšujeme kvalitu života
našich seniorov

Brány verejného detského
dopravného ihriska v Stupave, ktoré
je výsledkom Nadácie v rámci
vzdelávania v dopravnej výchove, sú
počas letnej sezóny opäť otvorené.
Môžete si tu so svojimi škôlkarmi
i školákmi osvojiť či otestovať
ich znalosti cestnej premávky
na ihrisku, ktorého súčasťou
je napríklad kruhový objazd,
železničné priecestie alebo svetelná
signalizácia. Príďte zmysluplne
využiť čas s deťmi počas týždňa
v čase od 16.00 do 20.00 a cez
víkend od 14.00 do 19.00. Tešíme
sa na vás.

Naša Nadácia v rámci dlhoročnej
spolupráce aj tento rok podporila
aktivity Ligy proti rakovine a to
darovaním šeku na 15 000 eur.
Obľúbený žltý kvietok, ktorý
je symbolom boja proti
onkologickým ochoreniam, si bolo
možné z dôvodu pandemickej
situácie tento rok zakúpiť
31. 7. len v partnerských
predajniach obchodných centier.
Na projekty prevencie a boja
so zákerným ochorením je však
stále možné prispieť a to zaslaním
darcovskej SMS na číslo zverejnené
až do 14. 8.

Tomáš Hrmo z oddelenia výroby
zastrešením projektu Kryoterapia
ako prostriedok na zlepšenie
pohybu seniorov pomohol zvýšiť
informovanosť seniorov v oblasti
kryoterapie a tým im ukázať spôsob,
ako môžu zlepšiť svoje pohybové
schopnosti a aj samotný život.
Formou edukácie a prepojenia
teórie s praxou sa seniori
od skúsených lektorov dozvedeli
postupy, pomocou ktorých si vyskúšali pozitívne
účinky kryoterapie na ich
organizmus.
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