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Pomáhame ohrozeným počas druhej vlny pandémie
Naša Nadácia opäť reaguje na súčasnú situáciu, v ktorej
je podať pomocnú ruku tým najzraniteľnejším špeciálne
dôležité. Pretože si uvedomuje, že neľahkým obdobím
prechádzajú aj centrá pre deti a rodiny a rodiny
s autistickými deťmi, vyčlenila na ich podporu rozpočet
vo výške až 150 000 eur. V prvom polroku 2020
po prvýkrát vyhlásila grantový program Aktívny priestor,
ktorý priniesol deťom do centier pre deti a rodiny
množstvo nových možností, ako tráviť voľný čas.
Program sa stretol s veľmi pozitívnym ohlasom
aj vzhľadom na jeho načasovanie, keďže deti museli byť
počas pandémie izolované v menších skupinách. Vzniklo
tak spolu 12 vynovených priestorov, rozšírených
športovísk, dielničiek, krúžkov či malých fitnes centier,
kde sa mohli deti aktívne vyžiť. Aktuálne sa k nim pridá
vďaka novej podpore ďalších 19, ktorým poskytneme
grant do výšky 5 000 eur na každý projekt (spolu
90 000 eur) ako pomoc v čase druhej vlny pandémie.

Pandémia sa dotkla aj rodín s deťmi s autizmom.
Znemožnila fungovanie mnohých špecializovaných
centier, v ktorých sa pravidelne zúčastňovali na rôznych
rozvojových aktivitách. Odbornú starostlivosť musia
momentálne rodiny vykonávať doma, na čo im častokrát
chýba potrebné vybavenie a vzdelanie. Naša Nadácia
preto ako pomoc pre nich poskytne až 60 000 eur
prostredníctvom občianskych združení SPOSA –
Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom –
s pobočkami naprieč celým Slovenskom. Vďaka
darovaným financiám budú môcť nakúpiť ochranné
pomôcky, germicídne žiariče, čističky vzduchu a materiál
potrebný na individuálne terapie či domáce návštevy.
Budú tak schopní zabezpečiť kontinuálne vzdelávanie
a odborné terapie v domácom aj chránenom prostredí, aby mohli do rodín prichádzať učiteľky,
asistenti, psychológovia a zdravotní maséri.
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Podpora „učiteľov budúcnosti“

Terapeutický tábor s Plamienkom

V rámci projektu Chcem (sa) učiť nemčinu sa usilujeme
o zvýšenie záujmu o budúce učiteľské povolanie. Víziou
projektu je ukázať mladým ľuďom možnosti, ktoré
im štúdium nemčiny ponúka a motivovať študentov
germanistiky, aby sa rozhodli pre učiteľské povolanie,
aj vďaka využitiu technológií, s ktorými sú dennodenne
v kontakte. Pripravená je séria workshopov, ktoré
využívajú prvky gamifikácie a inovatívne digitálne
vyučovacie metódy vrátane e-learningových aplikácií
ako prípravy na aktuálne vyučovanie online formou.

Aj vďaka našej podpore mohla nezisková organizácia
Plamienok n.o. zorganizovať letný terapeutický tábor
pre deti po strate blízkeho. Za prítomnosti 10 členného
tímu sa 11. ročník konal v Ľubietovej a zúčastnilo
sa ho 44 detí a mladistvých z celého Slovenska. Táborníci
sa vypravili na expedíciu do džungle, zažili
dobrodružstvá, spievali, tancovali, smiali sa, ale aj plakali.
Hlavným cieľom bolo vytvoriť pre deti bezpečné
prostredie, v ktorom mali možnosť otvoriť sa a zdôveriť
so svojim trápením rovesníkom s podobným osudom.

Cez online platformu
sme spojili 600 ľudí

Viac ako 100 projektov
do regiónov

Ako rozkvitol kruhový
objazd

Koncept bezplatných webinárov
pripravila naša Nadácia, aby v rámci
nich otvárala rôzne aktuálne témy
tretieho sektora. Jesennú edíciu
venovala téme detí a mladých ľudí
so zdravotným znevýhodnením –
Downovým syndrómom a poruchou
autistického spektra (PAS).
Webináre sú určené rodičom
a ľuďom z tretieho sektora
i školstva, ktorí sa venujú klientom
z tejto oblasti, a takisto aj tým, ktorí
sa chcú dozvedieť viac o živote
znevýhodnených
ľudí
a ako im eventuálne pomôcť.
Konkrétne závery z jednotlivých
webinárov nájdete tu.

Koncom októbra prebehlo
vyhodnotenie druhého kola
projektov v rámci grantového
programu Projekty zamestnancov.
Tešíme sa, že podporením 116
projektov z oblastí vzdelávania
v technike, nemčine, dopravnej
a pohybovej výchovy, ekológie
a projektov zameraných na sociálne
a zdravotne znevýhodnené skupiny
v celkovej sume 115 000 eur,
poputuje naša pomoc do rôznych
kútov Slovenska na podporu
organizácií v mestách, z ktorých
pochádzajú naši zamestnanci.

Zamestnanec Matúš Pristáč
z lakovne zastrešil projekt
pre Základnú školu v Plavnici. Keďže
cez malý kruhový objazd pred
telocvičňou školy jazdili autá
nedisciplinovaným spôsobom
a parkovali na trávniku namiesto
vyhradeného parkoviska, čím
znečisťovali cesty blatom, bola
potrebná úprava priestoru. Preto
osadili kruhový objazd okrasnými
rastlinami a kôrou, na trávnik
vysadili stromy a umiestnili lavičky.
Ochránili tým zeleň a podporili
v žiakoch zodpovednosť za životné prostredie.
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