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Ďakujeme, že môžeme aj vďaka vašim príspevkom
do Vianočnej cukrárne pomáhať ďalej
Dňa 10. 12. 2019 sa v závodoch Volkswagen Slovakia
konala tradičná Vianočná cukráreň organizovaná našou
Nadáciou. O vianočnú atmosféru sa postarali koledníci,
ktorí zamestnancom ponúkali sladké koláčiky a teplý
nealkoholický grog za príspevok venovaný na podporu
jedného z troch verejnoprospešných projektov. Všetky
vyzbierané príspevky poputovali týmto trom
organizáciám - Občianskemu združeniu Dom nádeje
poskytujúcemu pomoc rodinám v núdzi, Občianskemu
združeniu Barlička zameranému na pomoc mladým
so zdravotným znevýhodnením a Dobrovoľníckej skupine
Vŕba, ktorá sa venuje pacientom s onkologickým
ochorením. Veľké ďakujem patrí zamestnancom
Volkswagen Slovakia, Volkswagen Group Services, s.r.o.
a Porsche Slovakia, spol. s.r.o., ktorí štedro prispeli.

Nadácia Volkswagen Slovakia vyzbierané príspevky
od zamestnancov na všetky tri projekty zdvojnásobila.
V rámci Vianočnej cukrárne 2019 tak organizáciám
prerozdelila celkovo 4 000 eur. Občianske združenie
Dom nádeje získalo 1 420 eur na materiálnu pomoc
pre rodiny v núdzi, Dobrovoľníckej skupine Vŕba
poputovalo 1 330 eur na zabezpečenie základného
fungovania a koordináciu dobrovoľníckeho programu
zameraného na pomoc pacientom s onkologickým
ochorením a občianske združenie Barlička použije
vyzbieraných 1 250 eur na vybavenie a tepelnú izoláciu
učebne, ktorú počas najteplejších dní nemožno kvôli
prehrievaniu využívať. Ešte raz ďakujeme, že sa
tieto zmysluplné projekty môžu aj vďaka
vám uskutočniť.
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Expedícia s Vedomostnými ostrovmi

Druhý ročník konferencie #InšpirujSa!

Nadácia Volkswagen Slovakia počas uplynulých dvoch
rokov realizovala v spolupráci s Agentúrou pre vzdelanie
a vedu SEA unikátny projekt s názvom Vedomostné
ostrovy zameraný na modernizáciu vzdelávania na
100 základných školách na Slovensku. Od jesene 2018
do jari 2019 prebiehala v rámci projektu veľká súťaž
v tvorbe Vedomostných tém. Hralo sa o exotickú výhru účasť na vzdelávacej expedícii na Madagaskar.
S najlepšou Vedomostnou témou "Vieš, ako vzniká med?"
zvíťazila pani učiteľka Renáta Mariničová z jednej
z najmenších základných škôl na Slovensku v Starej
Kremničke. Výherkyňa si mohla pracovné skúsenosti
vymeniť s kolegami na dvoch školách na Madagaskare,
kde sú voda alebo elektrina veľkou vymoženosťou
ako v školách, tak aj v domácnostiach. Učiteľom spolu
s ostatnými účastníkmi priniesla rôzne učebné pomôcky
a sama sa zúčastnila vyučovania.

Po prvom ročníku sme sa rozhodli pokračovať v začatej
tradícii a opätovne vytvoriť priestor na zdieľanie
skúseností, výziev a nových pohľadov na prácu
pomáhajúcich profesií. V utorok, 19. novembra 2019,
sa uskutočnil druhý ročník konferencie zameranej
na rozvoj neziskových organizácií, občianskych združení
a škôl #InšpirujSa. Konferencia bola tematicky zameraná
na bloky z oblasti PR a fundraisingu a príklady úspešných
a inovatívnych projektov z tretieho sektora. Odborníci
i podporené organizácie sa podelili o svoje skúsenosti
a podali pomocnú ruku pri inšpiratívnych témach
i spoločnej diskusii na tému “Etika v komunikácii tretieho
sektora”. Taktiež prebehol krst knihy Útek Krišpína N.,
ktorej krstnou mamou sa stala Andrea Pálffy Belányiová.
Celú konferenciu moderovala Lujza Garajová
Schrameková.

Poznáme troch výhercov
Vianočného projektu 2019

Materiálna zbierka pomôže
1 500 rodinám

Tešíme sa na vás aj v roku
2020

V tohtoročnom Vianočnom projekte
sa centrá pre deti a rodiny pasovali
s témou Auto tolerancie. Víťazom
hodnotnej hlavnej ceny, automobilu
Volkswagen up!, sa stalo Centrum
pre deti a rodiny Košice - Uralská.
Pekné 2. miesto obsadilo Centrum
pre deti a rodiny Ružomberok
a na 3. mieste sa umiestnilo
Centrum pre deti a rodiny Dedina
Mládeže. Srdečne gratulujeme!

Jesenná zbierka materiálnej pomoci
pri príležitosti #GivingTuesday
prebehla úspešne. Vyzbierali sa
tri tony vecí ako oblečenie, hračky,
knihy, domáce potreby, chladničky,
tlačiareň, televízor či bicykle, ktoré
boli odovzdané dvom neziskovým
organizáciám - Domovu Nádeje
Bernolákovo a Diecéznej charite
Rožňava. Naše poďakovanie patrí
všetkým zapojeným.

Nadácia Volkswagen Slovakia vám
všetkým praje do nového roka veľa
šťastia, úspechov a hlavne zdravia.
Aj tento rok budeme poskytovať
podporu tým, ktorí ju potrebujú.
Preto budeme radi, ak sa zapojíte
(možno aj opätovne) do niektorej
z našich aktivít. Začiatkom
roka ich zverejníme na
webovej stránke.
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