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Pomôžte nám pomáhať
svojimi 2 %
Aj vy sa môžete stať súčasťou dobročinných aktivít
Nadácie Volkswagen Slovakia. Poukázaním 2 % z dane
prispejete na pomoc sirotám, deťom z detských domovov
a sociálne slabším z celého Slovenska. Vyhlásenie
o poukázaní podielu zaplatenej dane spolu s presným
postupom nájdete na internetovej stránke Nadácie. Podľa
pokynov vyplnené tlačivo Vyhlásenie môžete odovzdať
na daňovom úrade najneskôr do konca apríla. Vami
poukázané finančné prostriedky budú zmysluplne využité
na vzdelávanie a dvojjazyčnú výchovu na všetkých
stupňoch škôl, budovanie rešpektu detí k prírode, či
zvyšovanie bezpečnosti na cestách. Finančná podpora
Nadácie uľahčí život zdravotne a sociálne znevýhodneným
osobám, podporí verejnoprospešné projekty a rôzne
aktivity zamestnancov Volkswagen Slovakia.

Rozšírenie podpory v rámci
„Našich Volkswagen detí“

Zápis do jazykovej triedy
prebehne 15. a 16. apríla

Správna rada Nadácie má
nového člena

Nadácia Volkswagen Slovakia sa v rámci programu „Naše
Volkswagen deti“ zaujíma aj o zdravotne znevýhodnené
deti zamestnancov Volkswagen Slovakia. Cieľom novej
formy podpory je pomoc rodičom, ktorí sa denne ocitajú
v neľahkých životných situáciách. Nadácia chce zároveň
poukázať na dôležitosť sociálneho zmýšľania a konania
v prospech druhých. Podporu vo výške 1000 € môžu
rodičia zdravotne znevýhodnených detí použiť
na vzdelávanie, nákup zdravotníckych či terapeutických
pomôcok, rehabilitáciu, ako aj pomoc pri ich integrácii.
Viac informácií o pomoci „Našim Volkswagen deťom“
nájdete na stránkach Nadácie.

Vyberáte školu pre svoje dieťa? Nadácia Volkswagen
Slovakia v spolupráci so Základnou školou I. Bukovčana
v Devínskej Novej Vsi otvára aj v budúcom školskom roku
triedu s rozšírenou výučbou nemeckého jazyka. Žiaci budú
mať v rozvrhu viac hodín nemeckého jazyka, v ktorom sa
vyučujú aj ďalšie predmety a prebiehajú v ňom
voľnočasové aktivity. Škola ako jedna z dvoch na Slovensku
disponuje povolením ministerstiev kultúry a školstva
Spolkovej republiky Nemecko udeľovať žiakom
po ukončení 8. ročníka Deutsches Sprachdiplom (DSD1).
Zápis detí do prvého ročníka sa koná 15. a 16. apríla
v priestoroch školy.

„Uvedomujeme si, že deti sú naša budúcnosť, preto im
pomáhame, či už ide o technické vzdelávanie, pochopenie
životného prostredia a jeho ochrany alebo dopravnú
výchovu,“ vyjadril sa nový predseda predstavenstva
Volkswagen Slovakia Ralf Sacht. Zároveň ocenil pomoc
Nadácie znevýhodneným skupinám obyvateľov, najmä
deťom, na ktorú venuje nemalú časť svojej podpory. Ralf
Sacht sa od februára stal aj členom správnej rady Nadácie,
ktorá zodpovedá za jej chod a rozhoduje o použití
finančných prostriedkov. Ralf Sacht odštartoval odbornú
kariéru vo Wolfsburgu v roku 1984 a istý čas pôsobil aj
v závode v Bratislave.

Škôlkari sa budú hrať
„Bezpečne na cestách“

Tvoriví konštruktéri
vyrastajú v Bobrovci

Do 21. marca môžu materské školy požiadať online o grant
v rámci programu Nadácie Volkswagen Slovakia „Bezpečne
na cestách“. Grantový program podporuje realizáciu
detských dopravných ihrísk pri materských školách
po celom Slovensku, s prepojením na aktivity rozvíjajúce
pravo-ľavú orientáciu a využitie semaforu. Cieľom
programu je zvýšiť bezpečnosť detí v bežných dopravných
situáciách. Ďalšie informácie s grantovými pravidlami
nájdete na stránke Nadácie.

Zamestnanecký projekt Miroslava Kunu hravou formou
podporuje rozvoj technických vedomostí a zručností
predškolákov. Projekt realizovaný prostredníctvom
Združenia pri Materskej škole Bobrovec deťom poskytuje
dobré základy technického vzdelania, ktoré je potrebné
naďalej rozvíjať. Škôlkari si osvojujú prácu s náradím,
spoznávajú jednoduché stroje a vlastnoručne ich aj
konštruujú. Nadobudnuté vedomosti ocenia pri výbere
budúceho povolania.

Vodičské preukazy
pre deti z detských domovov
Vďaka projektu „Vodičské preukazy pre deti z detských
domov“, budú môcť deti z detských domovov získať
vodičské preukazy a zvýšiť si tak šancu na uplatnenie
na trhu práce. Do projektu sa zapojili tri slovenské
automobilky s nadáciami, ktoré „zakúpia“ vodičské
preukazy najmenej sto deťom. Garantom projektu je
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktoré
koordinuje spoluprácu s detskými domovmi. Záštitu
nad ním prevzal predseda NR SR Peter Pellegrini.
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