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„Budúcnosť je pre mňa … “
Od roku 2015 sa Nadácia Volkswagen Slovakia venuje
téme autizmu prostredníctvom grantového programu
Budúcnosť aj s autizmom. Tento grantový program
je určený na podporu výchovno-vzdelávacích procesov,
inovatívnych terapeutických prístupov a integráciu detí
s poruchou psychického vývinu. Vychádzajúc zo štatistík
Slovenského štatistického úradu môžeme odhadovať, že
na Slovensku žije 6 až 18 tisíc detí a mladých ľudí
s autizmom. Nakoľko táto téma v spoločnosti rezonuje,
rozhodli sme sa jej venovať aj inou formou. Začiatkom
mája spustila Nadácia kampaň s názvom „Budúcnosť
je pre mňa … “ ako ďalší spôsob pomoci zacielený
na znevýhodnené skupiny obyvateľstva. Počas celého
mája a júna sme postupne na Facebooku a Instagrame
Nadácie Volkswagen Slovakia zverejňovali úprimné
osobné vyjadrenia a príbehy ľudí, ktorých každodennou

realitou je diagnóza autizmus. Cieľom kampane
je priblížiť ľuďom informácie o tejto téme
prostredníctvom snov, plánov a vnímania vlastnej
budúcnosti ľudí s poruchou autistického spektra (PAS)
a ich blízkych, podať autentické informácie o tejto
diagnóze z "prvej ruky" cez najdostupnejšie zdroje, akými
sú sociálne siete, a zvýšiť tak povedomie širokej
verejnosti. Súčasťou kampane sú nie len odborné články,
vyjadrenia od špecialistov venujúcich sa PAS, ale tiež
užitočné odkazy na súvisiace témy. Tie je možné prečítať
si v samostatnej časti venovanej kampani na internetovej
stránke našej Nadácie. Dňa 26. 5. 2020 prebehol
aj webinár #INšpirujSaONline s témou Autizmus
v spoločnosti s účasťou viac ako 100 ľudí. O svoje
inšpiratívne vyjadrenie sa s nami podelila aj Michaela
Saleh Suríniová.
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Pomoc prostredníctvom crowdfundingovej
platformy StartLab

Krízové centrá sa môžu do konca júla
uchádzať o grant až do výšky 3 500 eur

Prvý projekt v rámci matchingovej spolupráce s online
crowdfundingovou platformou StartLab predčil svoj cieľ
- vyzbieralo sa 113% požadovanej sumy. Projekt
na podporu pravidelného cvičenia pre deti autistického
spektra Aby žiadne dieťa nebolo "AUT": prispej na krúžok
a vzdelávanie sa tak bude môcť čoskoro realizovať.
Druhým, rovnako úspešným projektom, je Pomoc
Košičanom s ťažkým zdravotným postihnutím.
V Košiciach a okolí už pomáha seniorom, slobodným
mamičkám či rodinám so zdravotne postihnutým členom
v ťažkých časoch pandémie. Hľadáte prostriedky na svoj
projekt? Aj vy môžete pripraviť kampaň a uchádzať
sa s ňou o matchingovú podporu našej Nadácie.

V druhom ročníku grantového programu na podporu
krízových centier sa do 31. júla možu o finančný grant do
výšky 3 500 eur uchádzať krízové centrá na Slovensku
poskytujúce nepretržitú celodennú starostlivosť
s ubytovaním pre matky s deťmi, centrá pre deti a rodiny
alebo iné neziskové organizácie a združenia. Vybrané
subjekty ho budú môcť použiť na náklady súvisiace s ich
každodenným chodom – na prevádzku centra a potreby
jeho klientov, ako napríklad pokrytie prevádzkových
nákladov, realizáciu rekonštrukcie, vzdelávacie aktivity
pre ženy a deti či voľnočasové aktivity. Ďalšie informácie
o prebiehajúcej grantovej výzve a online žiadosť nájdete
na našej webovej stránke.

Pomoc znevýhodneným
s diagnózou autizmus

Prinášame nové aktivity
do centier pre deti a rodiny

Zachovávame
remeslá

Vyhodnotili sme šiesty ročník
grantového programu Budúcnosť
aj s autizmom. Pomôžeme 18
organizáciám,
zameraným
na vzdelávanie, výchovu
a integráciu detí a mládeže
s autizmom. Podpora do výšky
3 500 eur bude použitá napríklad
na zriadenie senzomotorickej
miestnosti, zakúpenie špeciálneho
komunikačného
softvéru
pre nehovoriacich či canisterapiu.
Prehľad podporených projektov
nájdete tu.

V júni prebehlo historicky prvé
vyhodnotenie nového grantového
programu Aktívny priestor, vďaka
ktorému prinášame viac aktivít
do centier pre deti a rodiny. Grant
do výšky až 5 000 eur získalo šesť
centier pre deti a rodiny. Využijú
ho napríklad na zriadenie vlastného
mini fitnescentra, hracieho kútika,
prenosného ohniska či úpravu
záhrady, aby deti v nich získali nové
možnosti na trávenie voľného času
športovými,
spoločenskými,
umeleckými alebo inými aktivitami.

Podporením projektu Cesta je cieľ II.
Alice Havelovej z oddelenia
IT Projekthaus sme občianskemu
združeniu Tvorivá dielňa pomohli
zrealizovať workshop zameraný
na obnovu a zachovávanie
tradičných remeselných zručností.
Vďaka spoločným aktivitám
ako práca s vlnou či plsťou
sme prispeli k vzájomnému
posilneniu komunity mladých, seniorov, sociálne
znevýhodnených
či matiek.
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