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Vyvrcholenie grantového
programu #PomáhameĎalej
Pri príležitosti desiateho jubilea našej Nádacie vznikol
unikátny projekt #PomáhameĎalej. Spomedzi viac ako
100 prihlásených projektov
sme
vyhodnotili
16 postupujúcich, z ktorých ste verejným hlasovaním dňa
21. apríla na Dobrom trhu vybrali 10 najlepších. Každý
z nich získal finančnú podporu vo výške až 5 000 eur, ktoré
budú využité na podporu dlhodobých verejnoprospešných
aktivít s cieľom prispieť k riešeniam problematiky
vyskytujúcej sa v ich okolí. Okrem toho ste vybrali aj
jedenásty výherný projekt občianskeho združenia Prístav
Nádeje na vybudovanie bezbariérového inkluzívneho
detského ihriska, za ktorý ste hlasovali prostredníctvom
hlasovacieho formulára na našom Facebooku. Vďaka
spolupráci s Nadáciou TV JOJ bol podporený aj ďalší,
a teda v poradí dvanásty projekt na podporu fungovania
detského mobilného hospicu Svetielko nádeje v Banskej
Bystrici. Všetky podporené projekty nájdete tu.

Druhý ročník medzinárodných
pretekov vodíkových RC áut

Deň narcisov po druhýkrát aj
v závodoch Volkswagen Slovakia

Vodičské preukazy a zapožičané
autá pre detské domovy

V dňoch 18. a 19. apríla 2018 sa aj vďaka podpore našej
Nadácie prostredníctvom grantového programu Stredné
školy a technika uskutočnil v bratislavskom Zážitkovom
centre vedy Aurelium v poradí 2. ročník medzinárodných
pretekov vodíkových RC áut. Súťaže sa zúčastnilo až
21 tímov z 21 stredných odborných škôl z celého
Slovenska. Úlohou každého študentského tímu bolo
dômyselne využiť alternatívny vodíkový pohon auta tak,
aby vydržalo jazdiť čo najdlhšie. Na prvom mieste sa
umiestnili AdlerMotors z Bratislavy a Ostrov TEAM
z Košíc. Oba víťazné tímy sa v dňoch 2. a 3. mája zúčastnia
medzinárodného kola, ktoré sa bude konať na Technickej
univerzite v Chemnitz v Nemecku.

Unikátny 22. ročník celoslovenskej finančnej zbierky Deň
narcisov sa tentokrát uskutočnil v piatok 13. apríla 2018
v závodoch Volkswagen Slovakia, ale aj pred Starou
tržnicou, kde sídli mestský projekt up! city. Liga proti
rakovine aj vďaka Vašej podpore pomáha zlepšovať
a skvalitňovať život tisíckam onkologických pacientov, ich
najbližším, a zároveň spolupracuje so zdravotníckymi
zariadeniami po celom Slovensku. Vaše vklady v závodoch
Volskwagen Slovakia a v up! city pred Starou tržnicou sme,
spoločne s DHL Exel Slovakia, zdvojnásobili. Darovanou
sumou 14 000 eur aj vďaka vám podporíme Ligu proti
rakovine vrátane jej aktivít zameraných na prevenciu
onkologických ochorení a boj s rakovinou.

Pod záštitou Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny bol
na veľtrhu práce Job Expo spustený už tretí ročník
úspešného projektu „Vodičské preukazy pre detské
domovy“. Projekt podporujú nadácie troch automobiliek Volkswagen Slovakia, Kia Motors a Groupe PSA Slovakia.
Vodičské kurzy doteraz absolvovalo 159 detí a v tomto
ročníku komisia vyberie ďalších 60. Prihlásiť sa môžu tu.
V rámci podpory detských domovov sme prostredníctvom
zaujímavého projektu S Nadáciou v pohybe zapožičali
Detskému domovu Sečovce a Detskému domovu Spišské
Vlachy na rok dve autá. Ďalšie sa budú môcť opäť prihlásiť
v novembri 2018, kedy vyžrebujeme až štyri zariadenia,
ktorým budú autá slúžiť celý jeden rok.

Dobrovoľníci spojili sily
na skrášlenie školských areálov

Svet vedy a techniky
pre škôlkárov z Tvrdošína

Naša Nadácia znova otvorila brány dobrovoľníkom nielen
z radov zamestnancov Volkswagen Slovakia. Ekologicky
orientovanou aktivitou sme aj tento rok začali
so zveľaďovaním školských areálov 28. apríla v Materskej
škole na Družstevnej ulici v Martine. Okrem pracovných
aktivít na školskom dvore si príjemnú atmosféru či chutný
guláš môžete vychutnať v sobotu 12. mája na jej
pokračovaní na Základnej škole I. Bukovčana v Devínskej
Novej Vsi. Stretneme sa tam o 09:00. Tešíme sa na vás!

Prostredníctvom aktivít občianskeho združenia Kráľovská
koruna sa Daniela Topľanská z fachteamu montáže NSF
rozhodla podporiť technickú predstavivosť, zručnosť
a kreatívne myslenie detí z Materskej školy Oravské
nábrežie v Tvrdošíne. Do zriadených centier „Dielňa“
a „Pokusy“ boli z grantu Nadácie Volkswagen Slovakia
zakúpené konštrukčné stavebnice a vedecké pomôcky,
ktoré budú podporovať a rozvíjať elementárne technické
myslenie detí z materskej školy.

Spúšťame veľkú súťaž
s Vedomostnými ostrovmi!
Interaktívnu vzdelávaciu pomôcku s veselým sprievodcom
lemurom EMUR-om získalo v rámci projektu Vedomostné
ostrovy 100 základných škôl z celého Slovenska. V období
od 15. do 31. mája budú mať možnosť súťažiť v riešení
vedomostných kvízov. Skvelé ceny sú pripravené
pre úspešné školy aj jednotlivcov. Slávnostné vyhlásenie
víťazov sa uskutoční v Aureliu 23. júna. Test je možné
vyplniť v škole priamo na Vedomostnom ostrove, ale aj
online. Veľa šťastia!
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