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Poďte sa s nami učiť nemčinu
Naša Nadácia spojila sily s významnými partnermi Goetheho inštitútom, Filozofickou fakultou UK
a Pedagogickou fakultou UK v Bratislave, aby spolu
pripravili unikátny projekt, ktorým chcú motivovať
mladých ľudí učiť sa nemčinu. Tým, ktorí sa rozhodnú
rozvíjať svoje znalosti nemeckého jazyka a literatúry ďalej
na akademickej pôde, chceme uľahčiť rozhodovanie
a presvedčiť ich, že ich kroky po skončení štúdia majú
viesť k profesii učiteľa na školách. V aktuálne
prebiehajúcej prvej fáze projektu Chcem (sa) učiť
nemčinu sa konajú informačné stretnutia na stredných
školách v Bratislave. Študenti a pedagógovia sa na nich
zároveň mohli otestovať v kvíze o jazykoch a krajinovede
nemecky hovoriacich krajín. Dňa 17. 4. 2020
sa pre študentov stredných škôl z celého Slovenska, ktorí
sa zaregistrujú, uskutoční workshop. Navštívia všetky
participujúce inštitúcie a zažijú množstvo interaktívnych
aktivít zameraných na nemecký jazyk, literatúru

a využitie digitálnych médií vo vyučovaní. Workshop sa
uskutoční aj v roku 2021. Už počas tohto roka
na Pedagogickej fakulte prebehnú pre stredoškolákov
edukačné aktivity doplnené blended-learningovým
kurzom v online fáze a na Filozofickej fakulte
interaktívne vyučovacie hodiny pre gymnazistov
pripravené a vedené študentmi , ako aj moderovaná
diskusia študentov stredných a vysokých škôl
o možnostiach a výhodách štúdia učiteľstva.
Pre vysokoškolákov zorganizujeme semináre k metodike
a didaktike a stretnutia pedagógov s cvičnými učiteľmi.
Študenti budú mať možnosť absolvovať hospitácie
na kurzoch nemeckého jazyka v Goetheho inštitúte
a zorganizujeme pre nich praktické semináre zamerané
na prácu s novými médiami. Program je naozaj
pestrý a veríme, že osloví nielen tých, ktorí (sa)
chcú učiť nemčinu, ale aj tých, ktorí ešte váhajú.
Viac informácií nájdete na stránke.
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Nominujte projekt do crowdfundingovej
platformy Startlab

Rehabilitácie v Possibilitas pre zdravotne
znevýhodnené deti

Nadácia Volkswagen Slovakia spúšťa v roku 2020 projekt
tzv. matchingovej podpory, kedy prispeje vybraným
projektom z crowdfundingového portálu
www.startlab.sk a znásobí každý prijatý dar do určenej
sumy. Verejnosť môže priebežne v roku 2020 prichádzať
s projektami na pomoc ľuďom so znevýhodnením priamo
cez stránku Startlabu. Tematicky sa môžu týkať priamo
aktivít pre ľudí so znevýhodnením, podpory skvalitnenia
práce ľudí, ktorí sa venujú sociálnej pomoci, či
osvetovým aktivitám s prepojením na svet ľudí
so znevýhodnením. Na podporu vybraných projektov
vyčlenila Nadácia 6 000 eur. Prvý podporený projekt má
názov „Aby žiadne dieťa nebolo "AUT": prispej na krúžok
a vzdelávanie“.

Sociálne slabšie rodiny majú aj tento rok možnosť získať
pre svoje zdravotne znevýhodnené dieťa špeciálnu
rehabilitačnú starostlivosť. V centre Possibilitas
v Piešťanoch poskytujú terapie predovšetkým deťom
s neuromuskulárnymi poruchami prostredníctvom
intenzívneho programu Therasuit. Rehabilitačný
program, ktorý už po štvrtýkrát naša Nadácia finančne
zastrešuje v spolupráci s centrom intenzívnej
neurorehabilitácie, doteraz absolvovalo 80 rodín.
Ak chcete využiť príležitosť aj vy, prihláste sa najneskôr
do 31. marca. Skôr ako vyplníte žiadosť, pozorne
si prečítajte grantové pravidlá. Veríme, že našou
aktivitou pomáhame nielen deťom zlepšiť ich zdravotný
stav, ale uľahčujeme náročnú situáciu aj ich rodinám.

Prihlasovanie do Projektov
zamestnancov – Partner

Verejné dopravné ihrisko
v Stupave

Bosonohý
v Bublinke

Tento mesiac vám ponúkame
príležitosť zapojiť sa do grantového
programu Projekty zamestnancov
Partner na podporu angažovanosti
a dobrovoľníckej činnosti
zamestnancov
partnerských
spoločností Porsche Slovakia
a Volkswagen Group Services. O
podporu v hodnote 1 000 eur
na projekt je možné uchádzať sa do
17. apríla podaním žiadosti.
Podrobnosti nájdete tu.

Školy a široká verejnosť môžu už
tretí rok využívať verejné detské
dopravné ihrisko v Stupave, ktoré
vzniklo vďaka podpore našej
Nadácie. S radosťou vám
oznamujeme, že svoje brány znova
otvorí 1. 4. 2020. Súčasťou ihriska
je svetelná signalizácia, dopravné
značky, všetky typy križovatiek či
kruhový objazd. Viac informácií
nájdete na stránke Základnej školy
kpt. J. Nálepku v Stupave.

Do grantového programu Projekty
zamestnancov sa v roku 2019
zapojil aj Marek Ritter z oddelenia
IT, ktorý zastrešil projekt "Bosonohý
chodník v Bublinke" pre Materské
centrum Bublinka. V rámci
pohybovej výchovy má zvýšiť
povedomie o dôležitosti stimulácie chodidiel v každom veku,
ktorá je u detí súčasťou
správneho psychomotorického vývoja.
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