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Hlasovanie za najlepšie Auto tolerancie a víťaza
Volkswagen up!
Cieľom tradičného Vianočného projektu, ktorý Nadácia
realizuje každý rok už od roku 2012, je prebudiť záujem
u detí z centier pre deti a rodiny, motivovať ich k aktivite
a kreativite, podporiť ich zmysel pre techniku, zručnosť,
hravosť, predstavivosť a podporovať v nich rast
morálnych hodnôt. Deti tento rok vlastnoručne vytvárali
súťažné diela v podobe „áut tolerancie“, ktoré mali
pomáhať pri konaní dobrých skutkov a ohľaduplnom
správaní voči druhým. Spolu sme získali 25 zaujímavých
videí, v ktorých deti prezentovali svoje výtvory
a vysvetľovali modelové situácie opisujúce využitie áut
tolerancie. Všetkých 171 detí zapojených do projektu
sme za ich práce odmenili pekným vecným darom.

Pretože vybrať pôvodne plánovaných šesť najlepších
videí bolo takmer nemožné, rozhodli sme sa venovať
finančnú podporu vo výške 700 € až 10 centrám pre deti
a rodiny, ktorú môžu využiť na aktivity pre deti, kultúru či
športové vybavenie. TOP 6 videí postúpilo do druhého
kola súťaže, v ktorom zamestnanci Volkswagen Slovakia
a Volkswagen Group Services už hlasovaním rozhodujú
o víťazovi hlavnej ceny – Volkswagen up! Hlasovanie
pobeží do 15. 11. v interných aplikáciách. Po jeho
ukončení, v poslednom novembrovom týždni od 25. 11.
do 29. 11., bude mať šancu zabojovať 5 zvyšných videí
o ďalšie hodnotné vecné ceny na facebooku Nadácie.
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Pomôžeme
znevýhodneným
v 19 subjektoch

až

Naši žiaci na medzinárodnej olympiáde
Deutsch und Robotik

V grantovom programe Vzdelaním k integrácii Nadácia
Volkswagen Slovakia v spolupráci s Asociáciou pomoci
postihnutým - APPA, vybrala tri školy z celého Slovenska,
z ktorých každá získala finančný grant vo výške
9 000 eur. Poslúži im na vybudovanie stoličkového
výťahu ako bezbariérového riešenia pre imobilných
žiakov a na realizáciu debarierizácie hygienických
zariadení. Prostredníctvom grantového programu
Budúcnosť aj s autizmom sme podporili aktivity 16
subjektov zamerané aj na diagnostiku detí s poruchou
autistického spektra či kreatívnu tvorbu zlepšujúcu
narušenú komunikačnú schopnosť v celkovej sume
takmer 50 000 eur.

Výučbu nemeckého jazyka rozširujeme ďalšou
technickou aktivitou. Vďaka našej podpore sa môžu žiaci
vo veku 13 – 15 rokov zo Základnej školy I. Bukovčana
po prvýkrát zúčastniť medzinárodnej robotickej
olympiády Deutsch und Robotik už budúci rok v októbri.
Na učiteľov, ktorí ich budú viesť, čakajú špeciálne
workshopy programovania a prípravy žiakov. Súťaž bude
spočívať predovšetkým v zostrojení a naprogramovaní
robotov k plneniu určitých jednoduchých úkonov. Žiaci
budú počas nej musieť splniť viaceré úlohy, napríklad
opísať v nemeckom jazyku, ako robota zostrojili. Zadaná
im bude aj jedna neznáma úloha.

Vyškolíme ďalších učiteľov
na vyučovanie techniky

Inšpiratívne témy na našej
konferencii už čoskoro

Dia šlabikár+ pomáha
deťom pri liečbe cukrovky

Už po štvrtýkrát sa mali základné
školy
možnosť
zapojiť
do grantového programu Technika
hrou od základných škôl. Rozhodli
sme sa podporiť všetkých
žiadateľov. Učitelia sa už od októbra
môžu vzdelávať na päťdňových
akreditovaných školeniach, ktoré
prebiehajú v Prešove a v Košiciach.
Na prakticky zameraných školeniach
plných pokusov a bádania dostávajú
k danému projektu aj pomôcky
pre školu – edukačnú sadu
ozubených kolies.

Druhý ročník konferencie
#InšpirujSa sa uskutoční 19. 11.
v priestoroch Bratislavského
vodárenského múzea. Jeho
inšpiratívnou hlavnou témou sú
(Ne)viditeľné príbehy, komunikačné
mýty, fakty a výzvy tretieho
sektora. Nadácia zároveň spolu
s fundovanými odborníkmi z praxe
priblíži stratégiu mierenú k podpore
znevýhodnených.
Okrem
zaujímavého programu sa môžete
tešiť aj na mnohých inšpiratívnych
hostí.

Podporili sme projekt zastrešený
Hanou Michalíkovou z oddelenia
IT manažmentu, ktorá svojou
angažovanosťou prispela k vydaniu
knihy o liečbe cukrovky. Tá prináša
nádej a podporu rodičom chorých
detí po celom Slovensku. Publikácia
s názvom Dia šlabikár+ predstavuje
tretie pokračovanie úspešnej série
kníh pre detských pacientov
s ochorením Diabetes Mellitus
typu 1 a je doplnená o najnovšie poznatky a skúsenosti pacientov.
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