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Online pomocná ruka v čase pandémie
Prostredníctvom grantovej výzvy Linky podpory Nadácia
VW SK prerozdelila 45 000 eur pre 4 celoslovenské linky
a ďalej pokračuje v informačnej kampani na ich podporu.
Jej súčasťou bol aj bezplatný webinár „Ako (si) pomôcť,
keď nevládzem ďalej?“, počas ktorého zástupcovia liniek
priblížili možnosti pomoci, ako aj svoju činnosť širokej
verejnosti. Webinár okrem toho nadväzuje na úspešnú
sériu webinárov #InšpirujSaOnline. Počas webinára
predstavili zástupcovia piatich liniek pomoci v posledný
marcový štvrtok svoju prácu – ako ich môžu ľudia
kontaktovať a čo môžu očakávať,

keď napíšu/zavolajú na linku pomoci. Priblížili,
ako sa menili potreby ľudí kontaktujúcich linky pomoci
počas pandémie, ako aj rady, ako posilniť duševné
zdravie a pohodu. Odpovedali aj na rôzne konkrétne
otázky z publika – napríklad, ako pomôcť svojim blízkym,
alebo kde sa môžu poradiť učitelia, ak vnímajú
u niektorého žiaka náročnú situáciu. O svoje skúsenosti,
vnímanie významu psychologickej pomoci a o tom,
ako zvláda pandémiu, sa otvorene podelila aj známa
herečka Kristína Tormová. Viac informácií tu.
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Dostali sme 150 detí do školy virtuálne

Nemecká gramatika bezbolestne

Počítače sa v dnešnej dobe stali určitou nevyhnutnosťou
na ceste za kvalitným vzdelávaním. Preto sme sa rozhodli
v spolupráci so spoločnosťou Siemens Slovensko
a organizáciou Teach For Slovakia zabezpečiť rodinám
zo sociálne slabšieho prostredia notebooky s ročným
pripojením na internet. Veríme, že aj takýmto spôsobom
prispejeme ku skvalitneniu vzdelávacích procesov
na Slovensku, pretože tieto deti sa už takmer
rok nemôžu naplno zúčastňovať distančného
vzdelávania, čo spôsobuje, že na rozdiel od ostatných
sa naučia o asi 80% menej.

Chcete si vyskúšať naučiť sa nemeckú gramatiku
bezbolestne? Jedinečný workshop s rakúskou lektorkou
v dvoch jazykových úrovniach. Alebo Vás skôr zaujíma
multikulturalita v Nemecku, či Viedeň ako mesto
pre život? Štyri interaktívne workshopy Filozofickej
fakulty Univerzity Komenského budú prebiehať v apríli
a máji. Výnimočný projekt Chcem (sa) učiť nemčinu má
pred sebou ďalšie aktivity. Viac informácií o prihlásení
ako aj samotné pozvánky (grafický návrh tvorili taktiež
študenti), nájdete tu.

Projekty zamestnancov rozhodnutie

Pomáhame ďalej v roku
2021 aj vďaka vašim 2%

Príroda a jej tajomstvá

V roku 2021 sa môžu zamestnanci
Volkswagen Slovakia a.s. uchádzať
o grant až do výšky 2 500 €. Prvé
kolo prihlasovania prebehlo
vo februári. Komisia rozhodujúca
o podpore žiadostí grantového
programu Projekty zamestnancov
zasadala 8.3.2021. V prvom kole
bolo
podporených
48
zamestnaneckých
projektov
realizovaných v rôznych oblastiach.
Celková výška podpory pre tieto
projekty je 117 221 €. Zoznam
podporených projektov nájdete tu.
Tešíme sa na realizáciu ďalších
skvelých projektov.

Tak ako každý rok máte opäť
jedinečnú možnosť pomôcť tým,
ktorí to potrebujú. Poukázaním 2 %
z dane, alebo v prípade
dobrovoľníckej činnosti pre Nadáciu
až 3 % z dane, sa stávate súčasťou
jej dobročinných aktivít. Aj vďaka
vašej podpore pomáhame
s integráciou a inklúziou zdravotne
znevýhodnených detí, deťom
z centier pre deti a rodiny
a sociálne znevýhodneným z celého
Slovenska. Postup na poukázanie
2% z dane nájdete tu. Vopred
srdečne ďakujeme za vaše 2%.

Martina Kandravá z oddelenia
kvality využila grantový program
Projekty zamestnancov Partner,
ktorý je určený pre zamestnancov
partnerských firiem, aby zastrešila
projekt s názvom Príroda a jej
tajomstvá, ktorý zrealizovalo
Združenie rodičov pri MŠ Bobrovec.
Poskytnutím
finančných
prostriedkov sme podporili
vzdelávanie v oblasti ekológie. Deti
na základe projektu spoznávajú
zákonitosti prírody a budujú si k nej
ochranárske postoje.
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