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S Nadáciou v pohybe sme darovali dva automobily
centrám pre deti a rodiny
Nadácia Volkswagen Slovakia realizuje projekt
S Nadáciou v pohybe na podporu centier pre deti
a rodiny a domovov sociálnych služieb už od roku 2016.
Jeho cieľom je uľahčovať denný režim a chod týchto
zariadení prostredníctvom automobilu. Počas rokov
2016 - 2018 sme automobily zariadeniam požičiavali.
V prvom tohtoročnom kole sme dve vyžrebované
zariadenia príjemne prekvapili dobrou správou, že
im pomocníka na kolesách darujeme. Takto sa pošťastilo
dvom zariadeniam v strede a na východe Slovenska centru pre deti a rodiny v Poprade a v Lučenci. Centrum
pre deti a rodiny Poprad bude priestranný Volkswagen

Touran využívať na zabezpečenie potrieb detí v piatich
rodinných domoch v okolí Popradu - v Tatranskej
Lomnici, Poprade, Veľkom Slavkove, Hranovnici
a Spišskej Teplici. Volkswagen Golf Variant, ktorý získalo
Centrum pre deti a rodiny Lučenec, bude pomáhať
pracovníkom v štyroch prevádzkach - vo Fiľakove,
Lučenci, Vidinej a Veľkom Krtíši. Víťazom srdečne
blahoželáme a želáme veľa šťastných kilometrov! Do
druhého kola súťaže sa bude možné prihlásiť už
od 1. do 15. novembra 2019. Opäť vyberieme dvoch
šťastných výhercov automobilov, tak sa neváhajte
zapojiť. Viac informácií nájdete tu.
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Dvojjazyčná výchova na základnej
škole I. Bukovčana v Bratislave

Veselé a náučné letné prázdniny
aj pre znevýhodnené deti

Všestranná podpora pri výučbe nemeckého jazyka
na Základnej škole I. Bukovčana v Bratislave prebieha
vďaka spolupráci s Nadáciou Volkswagen Slovakia už
osem rokov. Finančne pomáhame pri zabezpečení
kvalifikovaných učiteľov, lektorov, školských
a didaktických pomôcok do tried. V školskom roku
2019/2020 sme spolu otvorili prvú triedu ôsmakov,
ktorých čakajú skúšky a zároveň možnosť získať
Deutsches Sprachdiplom 1 (DSD). Tešíme sa, že rodičia
tento spôsob výučby veľmi oceňujú a deti nemajú
problém s komunikáciou v nemčine.

Počas horúcich letných dní vám naša Nadácia ponúkla
účasť na rôznych aktivitách. Jednou z nich bol vzdelávací
program Letnej školy Teach for Slovakia na základnej
škole Nejedlého v Bratislave s témou budúcnosti, určený
aj pre deti zo sociálne slabšieho prostredia. Vďaka
spolupráci s Asociáciou pre mládež, vedu a techniku
absolvovalo letný tábor v chorvátskom Baško Polje
9 „zvedavých vedcov“ z radov Našich Volkswagen detí.
Na štvrtom ročníku Automobilovej junior akadémie (AJA)
deti zažili adrenalínovú offroad jazdu, virtuálnu aj reálnu
prehliadku závodu a odniesli si darček z kolesa šťastia.

Pripomíname
vám
zaujímavé projekty

Súťaž o auto pre centrá
pre deti a rodiny

Škola šermu pre deti
a mládež v Bratislave

Finálny termín zapojenia
sa do grantových programov
Budúcnosť aj s autizmom,
Vzdelaním k integrácii a Technika
hrou od základných škôl (pre
Prešovský a Košický kraj) sa pomaly
blíži! Vzdelávanie, sociálna pomoc
deťom s poruchou autistického
spektra či realizácia bezbariérových
riešení pre hendikepované deti sú
ústredné témy našich projektov,
do ktorých sa môžete zapojiť ešte
do 30. septembra.

Nezabudnite sa do 30. septembra
zapojiť do nášho Vianočného
projektu a vyhrať Volkswagen up!.
Tohtoročnou témou Auto tolerancie
chceme zdôrazniť dôležitosť
dobrých skutkov a ohľaduplnosti
voči druhým. Úlohou je vytvorenie
modelovej situácie s využitím auta
tolerancie a hlavne to, aké dobré
skutky dokážeme vďaka autu urobiť
alebo prejaviť ohľaduplnosť
na cestách. Pravidlá spolu
so štatútom súťaže nájdete tu.

Príležitosť podporiť svoj región
v rámci Projektov zamestnancov
využil aj pán Ladislav Hluchý
z finančného kontrolingu, ktorý
pomohol zlepšiť podmienky
športového šermu pre deti a mládež
v Bratislave. Vďaka podpore našej
Nadácie môžu deti občianskeho
združenia Akadémia šermu naplno
využívať výbavu šermiara a užívať
si všetky benefity tohto
jedinečného športu spolu so svojou
rodinou, priateľmi a známymi.
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