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Deň svätého Valentína
v onkologickom ústave
Deň svätého Valentína sa mnohým spája v prvom rade
s partnerskou láskou. Tento sviatok však znamená omnoho
viac a zahŕňa aj vzájomnú lásku medzi všetkými ľuďmi, hoci
aj úplne neznámymi. Nadácia Volkswagen Slovakia
v duchu sviatku lásky obdarovala 14. februára sladkými
jablkami pacientov v Onkologickom ústave sv. Alžbety
na Heydukovej ulici v Bratislave. Chutné jabĺčka ako
symbol zdravia rozdávali postupne pacientom dobrovoľníci
z občianskeho združenia Vŕba. Nadácia podporila
onkologický ústav aj v roku 2016, kedy s cieľom zvýšiť
povedomie o prevencii rakoviny prsníka darovala ústavu
spolu s ďalšími partnermi špeciálny robotický
ultrazvukový prístroj jedinečný v tom, že nevyžaruje
žiadne röntgenové lúče. Nezabúdajte, že zdanlivé
maličkosti môžu vyčarovať obrovskú radosť a úsmev
na tvári. Viac fotiek z valentínskej akcie nájdete
na facebooku Nadácie Volkswagen Slovakia.

Podporujeme bezpečnosť detí
v cestnej premávke

Druhé kolo grantového
programu Náučné chodníky je tu

Pomáhame znevýhodneným
aj detským domovom

Prihlasovanie projektov do obľúbeného grantového
programu Bezpečne na cestách je pre vás otvorené
do 10. marca. Tohtoročnými témami sú realizácia výstavby
nových dopravných ihrísk alebo ich dobudovanie,
bezpečné prechádzanie cez cestu bez svetelnej
signalizácie, ľavopravá orientácia či bezpečná jazda
na bicykli v premávke. Projekty smerujúce k zlepšeniu
dopravnej bezpečnosti môžu podávať materské a základné
školy z celého Slovenska alebo organizácie, ktoré pri nich
pôsobia. Na projekt je možné získať podporu až 3 000 €.
Online žiadosť nájdete tu. Tešíme sa na vaše inšpiratívne
projekty.

Vďaka záujmu o grantový program Náučné chodníky
otvárame 15. marca jeho druhý ročník. Grantom vo výške
2 300 € na projekt podporíme vybudovanie alebo obnovu
náučných chodníkov v rôznych lokalitách chránených
prírodných území alebo inak hodnotných krajinných oblastí
na Slovensku. Predpokladom podpory vášho projektu je
prepojenie s interaktívnym zážitkovým vzdelávaním
pre deti a mladých priamo v prírode. Vďaka grantovému
programu si budú môcť rozšíriť svoje vedomosti
o životnom prostredí a ochrane prírody v najbližšom okolí.
Ak chcete podporiť rozvoj vášho regiónu, dajte nám o tom
vedieť do 5. mája v žiadosti o grant.

Už 15. marca otvoríme štvrtý ročník grantového programu
Vzdelaním k integrácii. Jeho cieľom je vzdelávanie telesne
a mentálne postihnutých detí a mládeže. Grant do výšky
2 000 € môže byť použitý na zriadenie a vybavenie učební,
edukačných centier, zavedenie dlhodobých edukačných
aktivít, záujmových krúžkov či chránených dielní
pre aktivizáciu a pracovnú integráciu hendikepovaných
detí. Okrem toho sa môžu detské domovy a domovy
sociálnych služieb zapojiť do projektu S Nadáciou v pohybe.
Nezmeškajte príležitosť a pošlite nám žiadosť.
Vyžrebujeme ďalšie dve zariadenia, ktorým bude
zapožičané auto až na jeden rok.

Nezmeškajte uzávierku
#PomáhameĎalej

Projekty zamestnancov
pre partnerské spoločnosti

Termín ukončenia prihlasovania projektov do nového
grantového programu #PomáhameĎalej sa blíži.
Verejnoprospešné organizácie majú na podanie projektu
čas už len do konca marca. Cieľom je podpora komunity
a aktívne zapojenie verejnosti do riešenia problematiky
vo svojom okolí. Maximálna výška podpory na projekt je
5 000 €. Do nového grantového programu sa zapojili aj
známe osobnosti prostredníctvom nominácií organizácií.
Pozrite si krátke rozhovory s nimi vo videogalérii.

Projekt Kataríny Becíkovej spolupracujúcej s prešovským
občianskym združením Nie sme sami sa podarilo
zrealizovať vďaka grantovému programu Projekty
zamestnancov Partner. Inšpiratívny projekt Hipoterapia
nám pomáha uľahčiť deťom s fyzickým či mentálnym
postihnutím rozvíjať svoje schopnosti a začleniť sa
do sociálneho prostredia. O grant do výšky 1 000 € môžu
požiadať zamestnanci spoločností Porsche Slovakia
a Volkswagen Group Services do 11. mája.

Aj vďaka vašim 2 % môžeme
pomáhať ďalej
Podporte Nadáciu Volkswagen Slovakia darovaním 2 %
zo zaplatenej dane. Vyplnením tohto formulára sa aj vy
môžete stať súčasťou verejnoprospešných aktivít Nadácie
a s nami pomáhať tým, ktorí to potrebujú. Vami poukázané
finančné prostriedky poputujú na mnohé užitočné
projekty. Vyplnené vyhlásenie je potrebné vyplniť
a odovzdať najneskôr do 30. apríla 2018 na daňovom
úrade. Presný postup nájdete tu. Ďakujeme aj za vaše 2 %!
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