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Preteky formúl slávnostne uzavreli pilotný ročník
vzdelávacieho projektu Greenpower Slovensko
Interaktívno-vzdelávací projekt Greenpower funguje
vo svete už dvadsať rokov. Jeho hlavným poslaním
je vzbudzovať u detí a mladých nadšenie pre vedu
a techniku a tým zvyšovať aj ich záujem o štúdium
technického zamerania. Na Slovensku sa mohol projekt
Greenpower Slovensko prvýkrát realizovať aj vďaka
podpore Nadácie Volkswagen Slovakia a jej partnerov spoločnosti Volkswagen Slovakia a Siemens. Pilotný
ročník vyvrcholil pretekmi elektrických formúl, ktoré
si zostrojili žiaci základných a študenti stredných škôl.
Pri ich tvorbe im pomáhali odborníci a študenti
zo Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity
v Bratislave. Finálové preteky skonštruovaných elektro-

formúl sa uskutočnili v sobotu 25. mája v areáli Motokáry
Dlhá pri Trnave. Na pretekársky štart sa v dvoch rôznych
kategóriách postavili súťažné tímy zo základných
a stredných škôl. V prvej kategórii si žiaci základných škôl
zmerali zručnosti v slalome, šprinte a krátkych okruhoch.
V kategórii stredných škôl preteky trvali 90 minút
a víťazom sa stal tím, ktorého formula prešla väčšiu
vzdialenosť. Absolútnymi víťazmi sa stali žiaci
experimentálnej školy Edulienka a študenti Súkromnej
strednej odbornej školy automobilovej Duálna akadémia.
Víťazom a všetkým zúčastneným súťažiacim srdečne
blahoželáme a tešíme sa na ich účasť na zaujímavom
projekte znova v roku 2020!
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Novou
spoluprácou
znevýhodneným

pomáhame

Podporili sme ďalšie projekty našich
zamestnancov

Od júna naša Nadácia začína spoluprácu s Úniou
nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS).
Vzdelávaním špecializovaných pracovníkov chceme spolu
zvýšiť kvalitu sociálnych služieb pre zrakovo
postihnutých. Realizovať sa budú napr. aj kurzy zrakovej
terapie a nakúpia sa zdravotné pomôcky. Dňa 27. mája
sme spustili výzvu na prihlasovanie do grantového
programu Budúcnosť aj s autizmom. Možnosť uchádzať
sa o grant majú subjekty pomáhajúce klientom
s poruchou autistického spektra do 30. septembra.
Grantové pravidlá spolu so žiadosťou nájdete tu.

Úspešný bol aj tohtoročný grantový program
pre zamestnancov partnerských spoločností Volkswagen
Group Services a Porsche Slovakia. Cieľom grantového
programu Projekty zamestnancov Partner je podpora
verejnoprospešných aktivít, dobrovoľníckej činnosti
a angažovanosti zamestnancov partnerských spoločností
v ich regiónoch. Medzi 10 podporenými projektmi
v celkovej sume 10 000 € je aj projekt Jána Prokopa
z oddelenia informatiky „Aby sa nám spolu dobre vodilo“,
zameraný na nácvik efektívnej a bezpečnej spolupráce
vodiaceho psa a človeka so zrakovým znevýhodnením.

Rehabilitácie pomáhajú
bojovať za zdravie detí

Ďakujeme všetkým zeleným
dobrovoľníkom!

Deň narcisov v závodoch
Volkswagen Slovakia

Spolupráca našej Nadácie s centrom
intenzívnej neurorehabilitácie
Possibilitas v Piešťanoch pokračuje
aj v roku 2019. Po úspešnom
minulom roku, kedy sme podporili
33 klientov možnosťou absolvovať
špeciálnu rehabilitačnú starostlivosť
pomocou programu TheraSuit®
sa tešíme, že v roku 2019 absolvuje
v nových priestoroch centra
dvojtýždňovú vysoko intenzívnu
oblekovú terapiu až 35 detí
a mládeže s neuromuskulárnym
ochorením.

Prostredníctvom podujatí Zelená
dobrovoľníkom sme sa na jar opäť
snažili podporiť eko-povedomie
a budovanie vzťahu k prírode. Spolu
s našimi zamestnancami, malými
i veľkými dobrovoľníkmi
a pomocníkmi sa nás spolu stretlo
viac ako 160 a spoločne
sme skrášlili okolie Základnej
školy I. Bukovčana v Devínskej
Novej Vsi a Materskej školy
na Družstevnej ulici v Martine.
Ďakujeme všetkým zúčastneným,
ktorí podali ruku k dielu.

Celoslovenská finančná zbierka Ligy
proti rakovine sa konala vo štvrtok
11. apríla 2019. Vaše vklady
v závodoch Volkswagen Slovakia,
spoločne s up! city pred Starou
tržnicou a DHL Exel Slovakia,
sme zdvojnásobili a celkovou
sumou 11 500 € podporili aktivity
zamerané
na
prevenciu
onkologických
ochorení
a boj s rakovinou. Ďakujeme
všetkým, ktorí príspevkom
a pripnutím si narcisu vyjadrili
svoju spolupatričnosť.
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