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Prvý ročník S Nadáciou v pohybe
úspešne ukončený
Predseda správnej rady Nadácie Volkswagen Slovakia Eric
Reuting počas úspešného prvého ročníka projektu
vyžreboval až päť zariadení, ktoré sa tešia z nového
pomocníka na kolesách. V novembri si bol ďalšie auto
v bratislavskom závode prebrať Detský domov Holíč. Biely
Volkswagen up! v Holíči slúži 44 deťom a zamestnancom
detského domova. Do konca roka čaká táto príjemná
povinnosť aj posledné dve zariadenia – Detský domov
Topoľčany a Charitu Modra, ktorá svojim klientom
poskytuje dennú domácu opatrovateľskú a ošetrovateľskú
starostlivosť. V projekte bude Nadácia pokračovať aj
v priebehu roka 2017, kedy plánuje rozšíriť počet
zapožičaných vozidiel. Žiadosť o projekt budú môcť opäť
podať nielen detské domovy, ale aj domovy sociálnych
služieb a zariadenia pre osoby so zdravotným
znevýhodnením. Aktuálne informácie o projekte nájdete
vždy na stránke Nadácie, kde je zverejnené aj video.

V roku 2016 prerozdelila
Nadácia až 800 000 €

Príďte na koláčik do Vianočnej
cukrárne

Majstrovstvá Slovenska v CNC
sústružení a frézovaní

Na vzdelávanie prerozdelila Nadácia Volkswagen Slovakia
tento rok až 800 000 €. V rámci svojich grantov vyčlenila
financie až na 236 projektov vo výške 390 000 €.
Významne navýšená bola podpora znevýhodnených detí,
kde pribudla úplne nová forma pomoci pre zdravotne
postihnuté deti zamestnancov Volkswagen Slovakia.
Doteraz sa vďaka nej podarilo zlepšiť životné podmienky
desiatim deťom. Nadácia už druhý rok prispela detskému
hospicu Plamienok na realizáciu edukačných kurzov
pre osoby, ktoré sa zaoberajú starostlivosťou o smrteľne
choré deti. Rozšírená bola aj podpora dobrovoľníctva
a ekologických aktivít zamestnancov Volkswagen Slovakia
novým grantovým programom „Zelená dobrovoľníkom“.

Pokračujúc v krásnej niekoľkoročnej tradícii vás
Nadácia Volkswagen Slovakia srdečne pozýva
do Vianočnej cukrárne. Príďte si osladiť predvianočný čas
chutným koláčikom či nealkoholickým grogom.
Symbolickým príspevkom spolu pomôžeme, aby aj
znevýhodnené deti mali šťastné a veselé. Vianočnú
cukráreň nájdete v jedálňach v čase obeda: v závode
Bratislava (jedálne A1, H2, H3, H4, H6c) od 5. 12. do 7. 12.,
v závode Stupava 6. 12., v závode Martin 7. 12. Pri predaji
vás obslúžia zamestnanci z radov manažmentu, trainees či
víťazky minulých ročníkov súťaže Miss Universe Slovenskej
republiky. Nadácia s radosťou privíta každú ďalšiu
dobrovoľnícku výpomoc. Viac informácii nájdete tu.

Dňa 16. novembra sa v Martine uskutočnil vďaka podpore
Nadácie Volkswagen Slovakia už 3. ročník Majstrovstiev
Slovenska v CNC sústružení a frézovaní. Cieľom projektu je
dlhodobá spolupráca so strednými odbornými školami
technického zamerania, sprístupnenie najmodernejších
technológií a zároveň podpora motivovaných žiakov
a učiteľov. Z 26 súťažiacich si v kategórii frézovanie
vybojoval prvé miesto Martin Benka zo Strednej
priemyselnej školy v Martine. Najlepší sústružník Tomáš
Seman je študentom Strednej odbornej školy v Košiciach –
Šaci. Prví traja víťazi z oboch kategórii postupujú
do finálového kola v rakúskom Halleine, kde budú súťažiť
o ceny pre seba a pre školu až vo výške 30 000 €.

Vyhlásenie víťazov Vianočného
projektu 2016

Zvýšená podpora Projektov
zamestnancov v roku 2016

V duchu motta „25 rokov v pohybe“ Nadácia Volkswagen
Slovakia zadala aj tohtoročný vianočný projekt pre detské
domovy. Deti mali vyrobiť pohyblivé modely autíčok.
Zamestnanci Volkswagen Slovakia viac ako 700 hlasmi
rozhodli o víťazoch hodnotných cien: na 3. mieste sa
umiestnil Detský domov Poprad, na 2. mieste skončil
Detský domov Piešťany. A tú NAJ pohyblivú odmenu,
skutočný Volkswagen up!, si odvezie Detský domov
Dobšiná, ktorého model skončil na víťaznom 1. mieste.
Viac o Vianočnom projekte nájdete tu.

Grantový program sa počas uplynulého roka tešil
významnému navýšeniu podpory až na 130 000 €.
V porovnaní s minuloročnou sumou išlo takmer o jej
dvojnásobný nárast. Navýšenie je odozvou na stúpajúci
záujem zamestnancov Volkswagen Slovakia pomôcť
zariadeniam, pri ktorých sa dobrovoľnícky angažujú.
Okrem kmeňových zamestnancov dostali túto možnosť
s programom „Projekty zamestnancov - Partner“ aj
zamestnanci partnerských spoločností AutoVision Slovakia
a Porsche Slovakia, kam poputovalo ďalších 4 000 €.

Vodičské preukazy pre detské
domovy aj v roku 2017
Vo štvrtok 1. decembra sa konala tlačová konferencia
k prvému ročníku projektu spolupráce troch automobiliek
„Vodičské preukazy pre detské domovy“. Tento unikátny
projekt bude pokračovať aj v budúcom roku. Jeho cieľ
ostáva rovnaký – zvyšovať šance detí z detských domovov
na pracovnom trhu. A to aj vďaka finančnej podpore
Nadácie Volkswagen Slovakia na vodičské preukazy.
Do konca roka by už malo po cestách jazdiť všetkých
100 vybraných detí z 260 prihlásených záujemcov. Video
z projektu si môžete pozrieť tu.
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