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Vyhodnotili sme nový grantový program na pomoc
matkám a deťom v krízových centrách
Dôležitou oblasťou, ktorej sa Nadácia Volkswagen
Slovakia venuje, je pomoc tým, ktorí sa ocitli v krízovej či
núdznej situácii. Práve matky s deťmi žijúce v neúplných
rodinách sa častokrát ocitajú na hranici chudoby a sú
nútené vyhľadať pomoc krízových centier, ktoré sú
pre ne zväčša jediným útočiskom. S cieľom uľahčiť týmto
zariadeniam ich finančne náročný každodenný chod,
zlepšiť podmienky, v ktorých žijú ich klienti, a taktiež
zabezpečiť pre nich rôzne zaujímavé rozvojové aktivity,
sme tento rok prvýkrát otvorili ďalší zmysluplný grantový
program Podpora krízových centier. Vďaka finančnej
podpore v celkovej výške takmer 36 000 eur pomôžeme
12 centrám, v ktorých žije viac ako 400 matiek s deťmi.

V niektorých prebehne rekonštrukcia a zútulnia sa novým
nábytkom, iným grant pomôže s hradením nájmu,
v ďalších vzniknú zaujímavé pracovné dielne (napríklad
na šitie tašiek) alebo sa zabezpečia kurzy na podporu
rôznych zručností, veľakrát aj tých základných
rodičovských ako varenie, hra s deťmi či príprava
do školy. Vďaka našej podpore sa budú môcť uskutočniť
rôzne terapie a terapeutické pobyty pre rodiny, deti
sa zúčastnia táborov, exkurzií a výletov za kultúrou či
históriou, ale navštívia napríklad aj escape room, jump
arénu, laser game alebo kontaktnú ZOO. Kompletný
zoznam podporených projektov nájdete tu.
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Vagus akadémia pripraví budúcich
sociálnych pracovníkov pre prax

Nadácia Volkswagen Slovakia podporila
vydanie knihy “Útek Krišpína N.“

Vagus akadémia, ktorá vznikla v rámci spolupráce OZ
Vagus a Nadácie Volkswagen Slovakia, umožní
študentom sociálnej práce získať počas posledných
ročníkov štúdia kvalitnú prax. Akadémia im poskytne
predovšetkým dostatok priestoru na vyskúšanie práce
priamo v teréne s ľuďmi bez domova. Počas stáže
vo Vagus akadémii tak získajú cenné skúsenosti,
z ktorých budú môcť čerpať vo svojom budúcom
povolaní. Prihlasovanie do Vagus akadémie prebehne
v prvej polovici októbra 2019 a výber stážistov
sa uskutoční do konca spomínaného mesiaca.

Publikácia od autorky I. Brezinovej rozpráva príbeh
o sluchovo postihnutom chlapcovi pochádzajúcom
z komplikovaného rodinného prostredia. Zraniteľný
pre svoj zdravotný hendikep sa stáva ľahkým terčom
detskej šikany. Zámerom je poukázať na našu spoločnosť
a snahu zlepšiť jej schopnosť vnímať, tolerovať a chápať
aj odlišnosti takýchto detí. Podľa výskumu Slovenského
národného strediska pre ľudské práva „Šikana
a kyberšikana na školách“ zažila viac ako polovica
opýtaných detí šikanovanie na škole. Vďaka našej
podpore vyšla kniha takmer v dvojtisícovom náklade.

Vodičské preukazy až
pre 26 detí

Podpora s programom
Volkswagen rodina

Súťaživo a hravo proti
kriminalite

Nadácia Volkswagen Slovakia
v spolupráci s partnermi – Odborom
dopravnej polície Prezídia
Policajného zboru a s organizáciou
Úsmev ako dar, vybrala až 26
uchádzačov o vodičský preukaz
z centier pre deti a rodiny. Vďaka
projektu Vodičské kurzy pre deti
z detských domovov im pokryje
náklady na vodičský preukaz a zvýši
šance zaradiť sa na pracovnom trhu.
Doposiaľ v podobných projektoch
pomohla týmto spôsobom už viac
ako 200 deťom.

Zasadnutie
septembrovej
hodnotiacej komisie rozhodlo
o podporení ďalších rodín z radov
zamestnancov Volkswagen Slovakia
a partnerských spoločností
finančným príspevkom v celkovej
výške 9 000 eur. Rodiny ich môžu
využiť na pomoc spojenú s liečbou
pre
svojich
zdravotne
znevýhodnených
priamych
rodinných príslušníkov. Ďalšia
komisia bude zasadať v decembri,
preto je potrebné doručiť žiadosť
do Nadácie do 15. novembra 2019.

Podporením zamestnaneckého
projektu "Divínsky Boyard", ktorý
zastrešil v spolupráci s občianskym
združením JASIV Dušan Grac
z oddelenia údržby, získali deti II.
stupňa základných škôl hravou
formou poznatky z oblasti prevencie
kriminality rôznych druhov, ktoré
na ne číhajú. Cieľom bolo zároveň
vštepiť deťom zmysel súťaživosti
a potreby pohybu v prírode. Okrem
súťaže čakali na deti ukážky aktivít Hasičského a záchranného zboru SR a iné.
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