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Pomáhame ľuďom v núdzi aj počas pandémie COVID-19
Naša Nadácia okamžite zareagovala na súčasnú situáciu,
v ktorej je pomoc tým najzraniteľnejším špeciálne
dôležitá. Preto na ich podporu vyčlenila rozpočet
vo výške 80 000 eur. Vďaka grantovému programu Rúška
pomoci sa už v 15 chránených dielňach šijú tisícky rúšok,
ktoré budú ďalej rozdávané tým, ktorí ich najviac
potrebujú. Vďaka finančnej podpore Nadácie v celkovej
výške až 50 000 eur dokážu chránené dieľne pokračovať
vo fungovaní, dať prácu zamestnancom i klientom
a zároveň vyrábať niečo, čo pomôže ďalším. V spolupráci
s Asociáciou poskytovateľov sociálnych služieb
v Slovenskej republike Nadácia pomáha zabezpečiť
444 zariadení sociálnych služieb ochrannými pomôckami
– overalmi, respirátormi, rúškami, ochrannými čiapkami
či návlekmi na topánky. Sociálni pracovníci, ktorí k svojej

práci tieto pomôcky potrebujú, poskytujú v týchto
zariadeniam starostlivosť až 10 000 klientom. Nadácia
na tento zmysluplný účel prispela sumou 20 000 eur.
Aj Slovenský Červený kríž od začiatku šírenia
koronavírusu naplno realizuje svoje poslanie – poskytuje
pomoc seniorom, ľuďom v karanténe a ťažko zdravotne
postihnutým, ale aj nemocniciam a záchranným zložkám.
Aby mohol naďalej s nasadením fungovať a udržať svoju
činnosť, Nadácia sumou 10 000 eur prispela na obnovu
vybavenia humanitárneho stanu vrátane elektrocentrály,
poľných lôžok, diek a spacích vakov či úložných
a prenosných boxov na materiál, ako aj na zakúpenie
technického vybavenia, odevov a ochranných osobných
prostriedkov potrebných pre pracovníkov
a dobrovoľníkov v teréne v Bratislave a jej okolí.
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Podporíme viac ako 100 vašich projektov

Vodičák pre tvoj štart

V apríli Nadácia a členovia výberovej komisie vyhodnotili
obľúbený grantový program Projekty zamestnancov.
Rozhodli o podpore 105 projektov s rôznym zameraním ako podpora znevyhodnených skupín obyvateľstva,
vzdelávanie v nemčine a v technike, dopravná výchova,
pohybová výchova, ekológia či revitalizácia školských
dvorov. Na verejnoprospešné projekty, v ktorých
sa naprieč celým Slovenskom dobrovoľnícky angažujú
zamestnanci Volkswagen Slovakia, sa prerozdelí až
105 000 eur. Aj tento rok vďaka nim pomôžeme
slovenským školám, škôlkam i obciam či rozvoju činností
neziskových organizácií, ako sú chránené dielne,
dobrovoľné hasičské zbory alebo organizácie umeleckého
charakteru a duševného rozvoja.

Nadácia Volkswagen Slovakia realizuje v spolupráci
s organizáciou Úsmev ako dar projekt Vodičák pre tvoj
štart. Tento projekt je určený pre mladých ľudí z centier
pre deti a rodiny, ktorým chceme uľahčiť uplatnenie
sa na trhu práce. Zo všetkých záujemcov bude
dvadsiatim šiestim z nich poskytnuté pokrytie
finančných nákladov na vodičský preukaz. Doposiaľ
v podobných projektoch spolupráce Nadácia pomohla
týmto užitočným spôsobom už viac ako 220 deťom.
Tohtoročnou novinkou je, že sa môžu zapojiť
aj odchovanci z centier pre deti a rodiny – študujúci
na vysokej škole alebo pracujúci, ubytovaní v domovoch
na polceste. Prihlášky je možné posielať do 31. mája.
Všetky potrebné informácie o projekte nájdete tu.

Ďalšie tri autá v plnom
nasadení

Pripojte sa na ONline
webinár

Nová komunitná dielňa
v Karlovej Vsi

Traja
víťazi
posledného
vyhodnoteného kola projektu S
Nadáciou v pohybe sa už tešia
z nových pomocníkov. Volkswagen
Golf Variant získali tieto tri centrá
pre deti a rodiny - Centrum pre deti
a rodiny Veľké Kapušany, Centrum
pre deti a rodiny Prievidza
a Centrum pre deti a rodiny
Remetské Hámre. Ďalšie kolo
s výhrou v podobe automobilu
otvoríme 1. novembra.

Po dvoch úspešných konferenciách
#InšpirujSa sme aj v dôsledku
pandémie COVID-19 pristúpili
na online formát tejto formy
podpory
#INšpirujSaONline.
Webinár sa uskutoční 14. 5. 2020
od 18:00 do 19:30. Bezplatná účasť
je možná po registrácii tu. Pripojte
sa k nám z pohodlia vášho domova.
Informacie aj o tomto projekte
najdete na našom Instagrame.

Vďaka
dobrovoľníckej
angažovanosti Martina Sirotu
z korektívnej údržby vznikla
v priestoroch Spojenej školy sv.
Františka z Assisi komunitná dielňa
pre otcov a synov, študentov
a susedov z okolia školy. Projekt
rozvíja technické a manuálne
vedomosti a zručnosti a okrem toho
aj posilňuje vzťahy v rámci školskej
a susedskej komunity.
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