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Ozdob koláčiky z projektu Vianočná cukráreň.
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Spoločne pomáhame
malým i veľkým bojovníkom
Spoločne uzatvárame a hodnotíme rok 2019. Rok, v ktorom sme vstúpili
do druhej dekády poskytovania pomoci prostredníctvom našej Nadácie
Volkswagen Slovakia. Som nesmierne hrdý, že sme počas prvých desiatich
rokov podporili a sami vytvorili takmer dvetisíc projektov, ku ktorým teraz
pribudli ďalšie.
V roku 2019 sme boli svedkami rôznych významných udalostí i zmien
v našej krajine a spoločnosti – historického momentu prvej ženy zvolenej za
prezidentku SR, osláv 30. výročia Nežnej revolúcie, športových triumfov, ale
i ľudských nešťastí, pri ktorých sme sa dokázali zomknúť a preukázať podporu
a spolupatričnosť. Práve uvedomelá pomoc zraniteľným a znevýhodneným
deťom a dospelým je niečím, čo definuje vyspelú spoločnosť a čo je základným
poslaním aj Nadácie Volkswagen Slovakia. Podporujeme zmysluplné projekty,
ktoré dokážu reagovať na konkrétne potreby jednotlivých cieľových skupín
a dokážu pomôcť tam, kde je to potrebné. Snažíme sa podávať pomocnú ruku
inovatívnym, odvážnym projektom, ktoré prinášajú nové možnosti a spôsoby,
ako uľahčiť a skvalitniť životy malým i veľkým bojovníkom.
Každý jeden život, ktorému akokoľvek pomôžeme, má nevyčísliteľnú hodnotu.
Chcem poďakovať všetkým svojim kolegyniam a kolegom, ako i všetkým
odborníkom, dobrovoľníkom a rodičom, s ktorými sme spoločne mohli pomôcť
tisíckam.

Boris Michalík
správca a spoluzakladateľ Nadácie Volkswagen Slovakia
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Technické a jazykové zručnosti
Technika hrou od základných škôl
Akreditované vzdelávanie, metodika a technické pomôcky pre takmer 80 učiteľov z viac ako 40 škôl.

5
2

Greenpower Slovensko
10 zapojených škôl súťažilo s vlastnoručne postavenou elektrickou formulou.

skupín

Automobilová akadémia junior - na týždennom dennom tábore sa zúčastnilo 80 detí.

materské
školy

531 kusov informačnej techniky namiesto vyradenia slúži ďalej školám a mimovládkam v rámci projektu
Technizácia Slovenska.
Od roku 2010 Nadácia intenzívne podporuje výučbu nemeckého jazyka v materských školách.
V spolupráci so Základnou školou I. Bukovčana otvorila Nadácia v septembri už ôsmu triedu s rozšírenou
výučbou nemčiny. Žiaci sa zapojili aj do medzinárodnej robotickej olympiády.
Experimentovanie po nemecky – unikátny projekt praktickej výučby nemčiny prostredníctvom experimentov
rozšíril učebné materiály o spoločné edukatívne hry.
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80
detí
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Dobrovoľníctvo
a projekty zamestnancov
Verejné detské dopravné ihrisko v Stupave – 200 hodín praktickej výchovy.

Zelená dobrovoľníkom – už siedmykrát sa stretlo 170 dobrovoľníkov:
spoločne upravili školské areály Základnej školy I. Bukovčana v Bratislave a Materskej školy v Martine.

Projekty zamestnancov Partner – 10 podporených projektov.

Projekty zamestnancov – 219 rôznorodých projektov.
Už deviaty rok naša Nadácia podporuje angažovanosť zamestnancov v regiónoch, z ktorých pochádzajú.
Pri tejto príležitosti sme pripravili špeciálnu kampaň
na Facebooku Nadácie #PomocVasmuRegionu, kde sme počas
celého roka predstavovali zamestnancov, ktorí stoja za úspešne
zrealizovanými projektmi.

219

podporených
rôznorodých
projektov
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Vedomosti a budúcnosť
Vedomostné ostrovy
(v spolupráci) s partnerom projektu SEA – Agentúra pre vzdelanie a vedu
Zapojených 100 základných škôl na celom Slovensku:
– vedomosti z oblasti techniky, nemeckého jazyka, ekológie alebo fyziky prepojené s interaktívnymi úlohami
a využitím v praxi

100
základných
škôl

– slúžia žiakom počas prestávok, voľných hodín alebo vyučovania
Virtuálny kariérny poradca so špeciálnym testom „Vieš, čím chceš byť?“ pomáha žiakom pri výbere strednej
školy a kariérneho smerovania.
Veľkú súťaž v tvorbe vedomostných tém „Vaše vedomostné témy“ o poznávaciu cestu
za Lemurom-Emurom na Madagaskar vyhrala pani učiteľka Renáta Mariničová z jednej z najmenších škôl na
Slovensku – Základnej školy s materskou školou Stará Kremnička.
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Vieš, že kompostovanie znižuje množstvo odpadu?
Dokresli do kompostéra biologický odpad.
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Pomôž deťom nájsť správnu cestu na chatu.
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Pomoc deťom v centrách
pre deti a rodiny
Volkswagen

up!

9

rokov

13

Vianočný projekt
Súťažné tímy v krátkych videách predstavili modelové situácie opisujúce využitie „Auta tolerancie“.
Prvým oceneným sa stalo Centrum pre deti a rodiny Košice – Uralská, na druhom mieste sa umiestnilo Centrum
pre deti a rodiny Ružomberok a bronzová priečka patrila Centru pre deti a rodiny Dedina Mládeže.
Nadácia odovzdala víťaznému centru pre deti a rodiny Volkswagen up!
4. ročník „S Nadáciou v pohybe“
Darovanie áut do centier pre deti a rodiny a domovov sociálnych služieb.
9 rokov podpory pre Úsmev ako dar
Podpora Anjelskej akadémie, akreditovaného vzdelávacieho programu, ktorého cieľom je pripraviť
dobrovoľníkov na prácu s deťmi z náhradnej starostlivosti.
4. rok sa Nadácia zamerala na pomoc deťom a mladým z centier pre deti a rodiny formou príspevku na vodičský
kurz. Na projekte „Vodičské kurzy pre deti z detských domovov“ spolupracovala s organizáciou Úsmev ako dar
a Odborom dopravnej polície Prezídia Policajného zboru.
Grantový program Podpora krízových centier
Prostredníctvom 13 projektov v 2 zariadeniach podala Nadácia pomocnú ruku viac ako 400 matkám a deťom.

4.

projektov
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Pomoc znevýhodneným
Štvrtý raz sme prostredníctvom grantového programu „Vzdelaním k integrácii“ prispeli ku vzdelávaniu detí s
telesným a mentálnym postihnutím. Novým konceptom „Bezbariérové riešenia pre imobilných žiakov“, ktorý
obsahoval vybudovanie stoličkového výťahu a pomoc pri debarierizácii, sme podporili 3 školy.
Grantový program „Budúcnosť aj s autizmom” – podporených až 16 projektov.
V spolupráci s centrom zdravia Possibilitas v Piešťanoch, ktoré poskytuje špecializovanú rehabilitačnú
starostlivosť pre deti od 3 rokov s neuromuskulárnymi poruchami, Nadácia venovala 35 deťom z rodín
v sociálnej núdzi dvojtýždňovú intenzívnu terapiu Therasuit.
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) – v rámci projektu „Zvyšovanie kvality sociálnych služieb pre
ľudí so zrakovým postihnutím“ sme podporili vzdelávacie aktivity pre jej sociálnych pracovníkov.
S cieľom dopomôcť ku vzdelaniu aj sociálne znevýhodneným deťom v Bratislavskom kraji
Nadácia podporila v roku 2019 organizáciu Teach for Slovakia.
Podpora občianskeho združenia Vagus, ktoré sa venuje pomoci ľuďom bez domova, a jeho projektov
„Vzdelávanie ako nástroj profesionálnej pomoci“ a „Vagus akadémia“.
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Ako sa volá terapia, pri ktorej sa využíva koník?
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Volkswagen deti a rodina
Naše Volkswagen deti
V tomto roku bolo podporených 70 osirelých detí. Okrem dlhodobej podpory počas štandardného vzdelávania
mali opäť možnosť zúčastniť sa letného tábora v Chorvátsku s vedecko-technickým zameraním.
Volkswagen rodina
Podpora zdravotne znevýhodnených detí, priamych rodinných príslušníkov zamestnancov aj ťažko chorých
zamestnancov Volkswagen Slovakia, Volkswagen Group Services a Porsche Slovakia.

špeciálna edukácia
rehabilitácie
odborné terapie
nákup
zdravotníckych
pomôcok

26
podporených
osôb
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Zlepšovanie lekárskej
starostlivosti

zakúpenie EEG
prístroja

3 000 €

Finančný príspevok na rekonštrukciu oddelenia rádiológie v Národnom ústave detských chorôb NÚDCH.

Zakúpenie EEG prístroja na neurologické oddelenie Nemocnice sv. Cyrila a Metoda v Bratislave.

5. rok – finančná podpora detského hospicu Plamienok s cieľom zabezpečiť domácu lekársku starostlivosť
a víkendové stretnutie pre smútiace rodiny.

podpora detského
hospicu Plamienok

5 000 €
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Nikto nechce byť sám. Dokreslíš Alenke kamarátov?

Angažovanosť
zamestnancov
Do pomoci sa priamo zapájajú aj zamestnanci.

venovanie 2 %
pravidelné
darovanie tzv.
zvyšných centov
dobrovoľnícka
angažovanosť

Materiálna zbierka pre ľudí v núdzi „Giving Tuesday” – vyzbieralo sa viac ako 3 tony
užitočných vecí, ktoré pomohli 1 500 rodinám v sociálnej núdzi.

Začiatkom decembra Nadácia usporadúva tradičnú „Vianočnú cukráreň“, výťažok z ktorej je určený na pomoc
znevýhodneným ľuďom tentoraz jednej z troch konkrétnych organizácií (Občianske združenie Dom nádeje,
Dobrovoľnícka skupina Vŕba alebo Občianske združenie Barlička). Nadácia získané príspevky zdvojnásobila.

Nadácia sa aktívne zapája do zbierky Ligy proti rakovine – Deň narcisov. Už tretí raz zdvojnásobila vyzbieranú
sumu, ktorou prispeli kolegyne a kolegovia v závodoch v Bratislave, Stupave a Martine.
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Podpora tretieho sektora
Výnimočným projektom je interaktívna konferencia #InšpirujSa, tentoraz s témou (Ne)viditeľné príbehy,
na ktorej sa mohli zástupcovia z tretieho sektora zúčastniť bezplatne a ktorá sa stala miestom inšpirácie
a pozitívnych príkladov pomoci. Súčasťou podujatia bol aj krst knihy, ktorej vydanie sponzorovala Nadácia
Volkswagen Slovakia – Útek Krišpína N.
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Vieš, ako sa volajú tieto veci po nemecky?
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Vieš separovať? Pospájaj odpadky so správnym košom.

Prehľad príjmov (výnosov) podľa zdrojov ich pôvodu
Prijaté príspevky predstavujú príspevky prijaté od iných organizácií, fyzických osôb a príspevky z podielu zaplatenej dane alebo nárok
na príspevky od právnických a fyzických osôb. Všetky prijaté príspevky boli peňažného charakteru.

Prijaté príspevky v roku 2019
Prijaté príspevky od iných organizácií
Prijaté príspevky od fyzických osôb
Príspevky z podielu zaplatenej dane 2 %
Spolu

v EUR
376 481,16
6 120,28
1 597 497,24
1 980 098,68

Prehľad o daroch, ak hodnota darov alebo výška prostriedkov od toho istého darcu presahuje hodnotu 331,94 EUR
Prijaté príspevky 2019
Volkswagen Slovakia, a.s.
OZ Chabik
Volkswagen Group Services
Mikula Juraj
Spolu

Rok 2019
v číslach

v EUR
350 000,00
6 950,00
4 100,00
860,00
361 910,00

Celkové výdavky podľa jednotlivých činností
Poskytnuté príspevky právnickým osobám
Podpora výchovno-vzdelávacích projektov pre rôzne znevýhodnené osoby (detské domovy, autisti a iné)
Podpora vzdelávacích projektov v rámci grantových programov podporujúcich angažovanosť
Podpora výchovno-vzdelávacích projektov v rámci vybranej základnej školy v Bratislave
Podpora výchovno-vzdelávacích projektov vo vybraných materských školách v Bratislave a Martine
Podpora technicky orientovaných výchovno-vzdelávacích projektov pre školy (od materských až po vysoké školy)
Podpora projektov so zameraním na dopravnú výchovu a ekológiu
Podpora vzdelávania v nemeckom jazyku
Spolu

v EUR
341 047,67
201 871,92
129 951,50
126 580,00
85 755,47
19 049,36
1 686,61
905 942,53

Z toho poskytnuté príspevky fyzickým osobám

v EUR

Naše Volkswagen deti a rodina – priama podpora jednotlivcov
Spolu

55 400
55 400

Celkové výdavky (náklady) – na správu Nadácie

v EUR

Štatutárny audit
Účtovníctvo
Softvér
Právne služby
Ostatné služby
Spolu

0
4 320,00
68,40
4 320,00
7 225,17
15 933,57
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Ľudia v Nadácii

Ivan Bartík

člen dozornej rady

Sebastian Krapoth
predseda správnej rady

Peter Bianchi

člen dozornej rady

Jolana Julkeová
členka dozornej rady

Jozef Uhrík

Dr. Oliver Grünberg

člen správnej rady

člen správnej rady

Správna rada Nadácie Volkswagen Slovakia
Zodpovedá všeobecne za chod Nadácie a rozhoduje o použití jej finančných prostriedkov.
Dozorná rada Nadácie Volkswagen Slovakia
Kontroluje činnosť Nadácie a je poradným orgánom pre správnu radu pri riešení jej úloh.
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Zoroslav Smolinský
člen správnej rady

Boris Michalík
správca Nadácie

Ľubomíra Repáňová

projektová manažérka Nadácie

Katarína Mariňáková

projektová manažérka Nadácie

Alexandra Pappová

projektová manažérka Nadácie

Správca Nadácie Volkswagen Slovakia
Je zákonným zástupcom Nadácie a riadi operatívnu prácu.
Projektové mananžérky Nadácie Volkswagen Slovakia
Realizujú každodenné činnosti v rámci rozdelených oblastí podpory.

Ďakujeme
Vielen Dank
Výročná správa za rok 2019
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Cieľom Nadácie je poskytovať pomoc v sociálnej oblasti a podporovať vzdelávanie
prostredníctvom rôznych grantových programov, ako aj vlastných vzdelávacích
projektov, predovšetkým, nie však výlučne v oblastiach technického, jazykového
vzdelávania, resp. dopravnej výchovy a pomoci znevýhodneným.

DE

Das Ziel der Stiftung ist die Hilfe im Sozialbereich zu realizieren und die Bildung
durch verschiedene Förderungsprogramme, so wie auch eigene Bildungsprojekte
zu unterstützen, insbesondere im Bereich der technischen Bildung, der
Sprachbildung bzw. der Verkehrserziehung und der Hilfe für Benachteiligte.

Kontakty
Jána Jonáša 1, 843 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 42137527
nadacia@volkswagen.sk
www.nadacia-volkswagen.sk
NadáciaVolkswagenSlovakia

