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Darovali sme jedinečný sonografický prístroj na pomoc
deťom v Národnom ústave detských chorôb
Zdravie je to najcennejšie, čo máme. Naša Nadácia
k tomu prispieva rozšírením vybavenia zdravotníckych
zariadení, ktoré navštevujú pacienti z celého Slovenska.
Minulý mesiac sme za účasti predsedu správnej rady
Nadácie Volkswagen Slovakia Erica Reutinga a člena
správnej rady Nadácie Volkswagen Slovakia Ralfa Sachta
darovali Národnému ústavu detských chorôb (NÚDCH)
spolu so spoločnosťou Siemens vôbec prvý prenosný
ultrazvuk s bezdrôtovými sondami na svete. Práve vďaka

bezdrôtovým sondám pomôže aj pri vyšetrovaní
najmenších pacientov v inkubátoroch. Okrem darovania
prístroja, ktorý zlepší diagnostiku a zvýši pohodlie
vyšetrovaných detských pacientov, budeme v podpore
NÚDCH pokračovať vizuálnou úpravou ambulancie
a čakární na rádiologickom oddelení. Do projektu
rekonštrukcie sa zapoja aj študenti Vysokej školy
vytvárných umení. Veríme, že skrášlenie prostredia
spríjemní deťom chvíle strávené v nemocnici.
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Experimentovať po nemecky budú ďalší
desiati učitelia

Na piatich školách sa budú vyrábať
elektromobily

V rámci grantového programu v spolupráci s Goetheho
inštitútom sme vyškolili ďalších desiatich učiteľov. Máme
veľkú radosť, že o projekt javia záujem stále nové školy.
V tomto školskom roku pripravujeme viacero noviniek didaktizáciu jednotlivých pracovných listov; vzniká tiež
súbor interaktívnych hier, ktoré na školiace moduly
nadväzujú a budú efektívnym doplnkom vyučovacích
hodín. Zoznam podporených škôl v tomto školskom roku
nájdete TU.

Pri príležitosti Týždňa vedy a techniky máme úžasnú
novinku. Na školy sme priniesli úspešný projekt
GREENPOWER SLOVENSKO a s ním aj unikátnu výzvu
pre mladých: nadizajnovať, zostrojiť a pretekať
s vlastným elektromobilom! V pilotnej fáze podporíme
päť škôl: základná škola Riazanská, Holíčska a Edulienka,
Súkromná stredná odborná škola automobilová Duálna
akadémia a Stredná škola Fajnorova. Veríme, že ich žiaci
si zdokonalia technologické a vedecké znalosti.

S Nadáciou pomáhame
znevýhodneným

Dobšinského rozprávky ožili
v Dolnej Krupej

Príďte s nami osláviť
10 rokov

Nadácia sa dlhodobo venuje
podpore
znevýhodnených.
V štvrtom ročníku programu
Budúcnosť aj s autizmom schválila
až z 80 prihlásených 17 najlepších
projektov. Finančná pomoc
vo výške 50 000 eur poputovala
na inovatívne terapeutické prístupy
a integráciu detí s autizmom.
Pomohli sme organizácii Plamienok
vydať terapeutickú knižku pre deti,
ktoré stratili blízkeho.

Kaštieľ v Dolnej Krupej s parkom
sa v máji tohto roku premenil
na rozprávkové miesto. Konal
sa v ňom fantazijno-lesný rodinný
festival LEStival APROPÓ na motívy
Dobšinského rozprávok. Originálny
nápad na zjednotenie komunity,
spoluprácu dedinských umeleckých
súborov a podporu dobrovoľníctva
vznikol vďaka zamestnaneckému
projektu Veroniky Pavlačkovej
a našej podpore.

Srdečne vás pozývame na oslavu
nášho desiateho výročia, ktorá
sa uskutoční 20. novembra v Satori
Stage v Bratislave. Ponesie
sa v duchu konferencie #InšpirujSa,
zameranej na rozvoj neziskových
organizácií, občianskych združení
a škôl. Odborníci sa podelia o svoje
skúsenosti a pomôžu pri šiestich
inšpiratívnych témach. Prihlásiť
sa môžete do 15. 11. na stránke
Nadácie.
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