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Zamestnanci majú opäť možnosť ukázať svoju
angažovanosť a pomôcť svojim regiónom
Už deviaty rok naša Nadácia podporuje angažovanosť
zamestnancov v regiónoch, z ktorých pochádzajú,
prostredníctvom grantového programu Projekty
zamestnancov. Pri tejto príležitosti sme pripravili
špeciálnu kampaň na facebooku Nadácie
#PomocVasmuRegionu, kde budeme počas celého roka
predstavovať zamestnancov, ktorí stoja za úspešne
zrealizovanými projektami. Takisto nájdete aj dve veľmi
zaujímavé videá – jednoduchý návod, ako správne vyplniť
žiadosť, ako aj video projektovej manažérky Ľubky
Repáňovej, ktorá zodpovie najčastejšie otázky
v súvislosti s grantovým programom. Prihlasovanie
prebieha do 15. marca tu. Témy zahŕňajú vzdelávanie

v oblasti techniky, nemeckého jazyka, ekológie,
pohybovej a dopravnej výchove, revitalizácie školských
dvorov a podporu znevýhodnených skupín obyvateľstva.
Druhé kolo prebehne od 2. septembra do 4. októbra
a spolu tak podporíme až 220 projektov v celkovej výške
220 000 €. Do 12. apríla majú príležitosť prihlásiť svoje
projekty aj zamestnanci spoločností Volkswagen Group
Services a Porsche Slovakia prostredníctvom grantového
programu Projekty zamestnancov Partner. Tento
rok naša Nadácia podporí 10 ďalších projektov. Grantové
pravidlá spolu s online žiadosťou nájdete tu. Teší nás
vaša angažovanosť a dobrovoľnícka činnosť, ktorou spolu
pomáhame zlepšiť svet okolo nás.
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Pokračujeme v podpore detí z centier
pre deti a rodiny

Súťaž s Vedomostnými ostrovmi
o poznávaciu cestu na Madagaskar prebieha

Starostlivosť a práca s deťmi je základom pre formovanie
ich osobností. Akreditovaný vzdelávací program Anjelská
akadémia pripravuje mladých dobrovoľníkov na prácu
s deťmi z náhradnej starostlivosti. Nadácia Volkswagen
Slovakia spolu s organizáciou Úsmev ako dar podporí
realizáciu Anjelského programu a vyškolí nových
"anjelov" pomoci aj v roku 2019. Pomocou projektu
S Nadáciou v pohybe pomôže ďalším dvom zariadeniam
(centrá pre rodiny s deťmi alebo domovy sociálnych
služieb) a uľahčí im tak každodenný chod zapožičaním
automobilov Volkswagen Golf Variant a Touran.
Od 1. do 15. marca prebieha prihlasovanie do prvého
z piatich kôl tohto projektu.

Chceli by ste zažiť nezabudnuteľnú poznávaciu cestu
na Madagaskar za maskotom Lemurom-Emurom? Súťaž
v tvorbe vedomostných tém s projektom Vedomostné
ostrovy trvá do 30. apríla. Neváhajte a spolu so svojim
súťažným tímom navrhnite nové vedomostné témy.
Pomôžu vám pravidlá súťaže a videomanuál,
na vkladanie tém využite online formulár. Najlepšie
vedomostné témy sa stanú súčasťou interaktívneho
Vedomostného ostrova a aj jeho online verzie. Tí
najšikovnejší získajú zaujímavé ceny a absolútny víťaz
sa môže tešiť na madagaskarské dobrodružstvo spolu
s Lemurom-Emurom! Tešíme sa na vaše kreatívne
nápady a témy.

Terapie pre zdravotne
znevýhodnené deti

V materskej škole Hrabičov
sa pohybovali za zdravím

Pomáhame ďalej v roku
2019 aj vďaka vašim 2%

Naša Nadácia už dlhodobo
spolupracuje s centrom intenzívnej
neurorehabilitácie Possibilitas
v Piešťanoch. Aj v roku 2019 otvára
možnosť požiadať o poskytnutie
špecializovanej
rehabilitačnej
starostlivosti. 40 rehabilitácií
je určených predovšetkým pre deti
a mládež s neuromuskulárnymi
poruchami zo sociálne slabšieho
prostredia. Online žiadosť je možné
zaregistrovať od 4. do 29. marca.

Projektom Pohybom za zdravím
pomohol Rudolf Lupták z oddelenia
plánovania prostredníctvom grantu
Projekty zamestnancov rozvíjať
pohybové zručnosti a zabezpečiť
oddych a relax škôlkarom
v Hrabičove. Bicykle, kolobežky
a odrážadlá pomáhali deťom
z materskej školy osvojiť si základy
správania sa v cestnej premávke,
bezpečne sa pohybovať a dodržiavať
zdravý životný štýl.

Od roku 2008 sme pomohli
zrealizovať viac ako 1 500 rôznych
projektov v sume až 5,8 milióna €.
Aj s pomocou vašich 2%
sme posilnili podporu v sociálnej
oblasti, vzdelávaní, dvojjazyčnej
výchove či ochrane životného
prostredia. Budeme radi,
ak podporíte aktivity našej Nadácie
aj v roku 2019 poukázaním vašich
2%. Prehľadný postup
nájdete tu. Ďakujeme!
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