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Cukrárničky mali
úspech!
V decembri sme v závodoch otvorili cukrárničky, v ktorých sme predávali vianočné
zákusky a nápoje. Výťažok z dobročinnej
akcie, spolu až 2 674 eur, je určený na podporu
vzdelávania Našich VW detí a detí v detských
domovoch na Slovensku. Poďakovanie patrí
predovšetkým všetkým zamestnancom, ktorí
prispeli. Za pomoc pri realizácii ďakujeme
zástupcom odborovej organizácie VW SK ako
aj ostatným partnerom (Medusa Group, DHL
a Tip TOP) .

Vianočné dobroty nám chutili

Grantové programy v roku 2014

Kto rozhoduje o podpore
projektov?

Počas štyroch dní sa do predaja sladkostí
okrem našich kolegov z odborovej organizácie
VW SK zapojili aj partneri expatriotov a
trainees. Dobroty ste si mohli kúpiť tiež od
Erica Reutinga, člena predstavenstva pre
personálnu oblasť a predsedu Správnej rady
Nadácie. Najrýchlejšie sa míňali zásoby
v jedálni H2, kde sme vyzbierali najviac- 699
eur. V H6 sa predali cukrovinky v hodnote 611
eur, v jedálni A1 prispeli zamestnanci sumou
505 eur. V H3 to bolo 498 eur a v budove E5
sme zaznamenali výťažok 128 eur. V Martine
podporili kolegovia dobročinnú akciu sumou
232 eur. Ďakujeme!

Za účelom podpory vzdelávania vyhlásime
tento rok až päť grantových programov a
prerozdelíme tak viac ako 125 000 eur.
Materské a základné školy sa budú môcť
v marci uchádzať o finančné prostriedky na
rozvoj dopravnej výchovy prostredníctvom
programu Bezpečne na cestách. V druhom
štvrťroku môžu podať žiadosti zástupcovia
univerzít, ale aj detských domovov. V treťom
štvrťroku otvoríme grantový program pre
stredné školy. Počas celého roka je taktiež
možné podávať žiadosti v rámci grantového
programu Projekty zamestnancov.

Výber projektov, ktoré podporíme v rámci
jednotlivých grantových programov, má na
starosti 3-členná komisia zložená zo zástupcov
spoločnosti VW SK (Eric Reuting), odborovej
organizácie VW SK (Jolana Julkeová),
a Nadácie VW SK (Boris Michalík). „Projekty
sú na vysokej úrovni. Rozhodovanie býva preto
náročné,“ hovorí J. Julkeová. „Okrem stálych
členov prizýva komisia aj odborníkov z praxe,
čím sa zabezpečuje skutočne odborné
posúdenie projektov,“ vysvetľuje Boris
Michalík, správca Nadácie.

Stredné školy a technika 2013

Prvá uzávierka projektov
zamestnancov je vo februári!

Komisia v decembri vybrala 16 najlepších
vzdelávacích projektov, ktoré predložili
učitelia stredných škôl na základe absolvovaného školenia v závode. Tematicky sú
zamerané na Logistiku, Strojové videnie
a Autodiagnostiku. Nadácia podporí tento
program sumou 25 000 eur. Obdobný grantový
program plánujeme vyhlásiť aj v druhej
polovici roka 2014.

„Projekty zamestnancov - Vaša cesta,“
najdlhšie realizovaný grantový program
Nadácie, sa teší neustále narastajúcemu
záujmu. Pre zjednodušenie podávania žiadostí
sme pripravili nový formulár. Tento rok máme
možnosť podporiť až 40 vzdelávacích
projektov, preto neváhajte a zapojte sa aj vy!
Prvá uzávierka na podávanie žiadostí je
28. februára 2014.

Prihlášky do bilingválnych tried
Nepremeškajte možnosť prihlásiť vaše dieťa
do bilingválnej slovensko - nemeckej triedy
v materskej alebo základnej škole v Devínskej
Novej Vsi. Prihlášky do MŠ môžete priniesť
od 20. januára 2014 resp. 7. 2. 2014 do ZŠ
priamo na zápis! Počet miest je obmedzený.
Viac informácií .

Vedomosti tvoria budúcnosť
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Rekonštrukcia
škôlky v Martine
Nadácia od roku 2011 podporuje bilingválnu
triedu v materskej škole v Martine. Koncom
minulého roka investovala 5000 eur na rekonštrukciu priestorov. Presklená terasa vytvorila
krásny priestor, ktorý budú môcť deti využiť aj
na výučbu dopravnej výchovy prostredníctvom
detského mini dopravného ihriska. Minulý týždeň prebehlo slávnostné otvorenie priestorov
za účasti predstaviteľov Nadácie, spoločnosti
Volkswagen Slovakia, odborovej organizácie
a mesta Martin.

Vyhrajte vďaka vašim 2%
Venujte Nadácii 2% z vašich daní a hrajte o
zaujímavé ceny v súťažiach, ktoré sme pre vás
pripravili. Z tímov, ktoré odovzdajú vyhlásenia o poukázaní 2% Nadácii vyžrebujeme
jeden a jeho členovia získajú teambuilding v
Škole šmyku. Spomedzi všetkých odovzdaných potvrdení získajú traja vylosovaní
zamestnanci ako odmenu tablet. Darovaním
2% z vašich daní, podporíte vzdelávacie projekty určené pre „Naše Volkswagen
deti“ a deti v detských domovoch. Viac
informácií nájdete spolu s marcovou výplatnou
páskou a na intranete.

Prihláste svoj zamestnanecký
projekt do konca februára
Využite možnosti grantového programu
„Projekty zamestnancov“ a prihláste do konca
februára verejnoprospešný projekt, ktorý
môže zlepšiť kvalitu života vo vašom
najbližšom okolí. Uvítame vzdelávacie
projekty v oblasti techniky, dopravnej
výchovy, podpory výučby nemeckého jazyka
alebo v prospech sociálne slabších a inak
znevýhodnených skupín. Všetky potrebné
informácie sú k dispozícii na webovej stránke
Nadácie. Tento rok podporíme minimálne 40
projektov, ďalšia uzávierka bude v máji a v
septembri.

Interaktívny sprievodca školou

Rozvoj dopravnej výchovy detí

Projekt Milana Rybára „Interaktívny sprievodca základnou školou,“ ktorý Nadácia
financuje, umožňuje deťom ZŠ v Sučanoch pri
Martine si prakticky vyskúšať prípravu materiálov slúžiacich na propagáciu vlastnej školy, jej podujatí a súťaží.Chlapci sa venujú foteniu a spracovaniu dát, dievčatá píšu komentáre z akcií. Deti tak trávia zmysluplne svoj
voľný čas .

Nadácia podporila v roku 2013 aj
zamestnanecký projekt Ingrid Hanúskovej,
ktorý sa realizoval v Materskej škole v
Dunajskej Lužnej a zameral sa na podporu
environmentálnej výchovy a dopravnej
bezpečnosti. Deti si sami vybudovali
ekozáhradku a prostredníctvom divadielka sa
naučili viac o správnej recyklácií a ekológií.

Navštívte výstavu v Inchebe
Od 14. – 16.2. všetkých srdečne pozývame na
výstavu Deti a rodina, ktorá sa uskutoční v bratislavskej Inchebe. Deti budú mať opätovne
príležitosť navštíviť stánok Nadácie a dozvedieť sa čosi viac o povolaniach typických
pre automobilovú produkciu. Čaká na nich
kopec zábavy, vyskúšajú si lakovaciu kabínu,
test obratnosti prstov alebo skrutkovanie.

Vedomosti tvoria budúcnosť

Poďakovanie zamestnancom
Radi by sme poďakovali zamestnancom, ktorí
pravidelne prispievajú na Nadáciu
prostredníctvom Restcents/zvyšné centy
(venujú mesačne sumu, ktorá sa nachádza na
ich výplatnej páske za desatinnou čiarkou).
Spoločne sa nám za rok 2013 podarilo
vyzbierať krásnych 12 725 eur! Financie sme
použili na vzdelávacie aktivity „Našich
Volkswagen detí“ a detí v detských domovoch
po celom Slovensku. Budeme radi ak sa aj vy
zapojíte, stačí vypísať formulár P005_03
a odovzdať ho na mzdovom oddelení.
Ďakujeme!
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Darujte 2% na
vzdelávanie detí
Už len do konca apríla máte možnosť venovať našej Nadácii 2% z vašich daní a podporiť
tak rozmanité vzdelávacie aktivity určené pre
Naše Volkswagen deti, deti v detských domovoch, ako aj zamestnanecké projekty či ďalšie
vzdelávacie aktivity. Poukázaním vašich 2%
vám nevzniknú dodatočné náklady a môžete sa
zapojiť do súťaže o lákavé ceny (viac informácií nájdete pri marcovej výplatnej páske).
Vy rozhodnete, či časť vašich daní pôjde na
dobročinný účel alebo do štátnej pokladnice.

Ako poukázať 3% z vašich daní

Otvárame grantový program
Bezpečne na cestách!

Newsletter Nadácie priamo k vám

Od minulého roka môžu fyzické osoby
darovať namiesto 2% až 3% zo svojich
zaplatených daní. Stačí k vyhláseniu
(daňovému priznaniu) priložiť potvrdenie
o odpracovaní minimálne 40-tich hodín ako
dobrovoľník za predchádzajúci rok. Príklad
takého tlačiva nájdete aj na stránke Nadácie.
Dobrovoľník pritom nemusel odpracovať 40
hodín výlučne v prospech iba jednej organizácie - hodiny môže „vyskladať“ aj z viacerých Potvrdení od viacerých organizácií.
Vďaka svojej dobrovoľníckej práci zvýšite
podporu pre Vami vybraný subjekt.

Nadácia otvára tento mesiac tretí ročník grantového programu Bezpečne na cestách,
v rámci ktorého prerozdelí celkovo 20 000
eur. Cieľom programu je podpora inovatívnych projektov v oblasti dopravnej výchovy
zameraných na tvorbu interaktívnych učebných pomôcok v materských a základných
školách. Žiadosti o grant môžu školy posielať
na adresu Nadácie od 10. – 31. marca. Žiadosť
je dôležité zaregistrovať aj online na webovej
stránke Nadácie, pričom akceptovaných bude
prvých 50 žiadostí. Ak poznáte školu, ktorá by
sa rada zapojila, informujte ju.

Ak vás zaujíma dianie v Nadácii a radi by ste
pravidelne na mesačnej báze dostávali
informácie o najnovších aktivitách,
grantových programoch, projektoch, alebo
súťažiach, ktoré spoločne pripravujeme a
realizujeme, využite možnosť priameho
zasielania newslettera na váš e-mail. Postup
je jednoduchý. Zašlite e-mail so znením:
Prosím o zaradenie do mailing listu na
nadacia.volkswagen@volkswagen.sk. Takto
vám neunikne žiadna dôležitá správa.
Newsletter je možné stiahnuť aj na
intranetovej a internetovej stránke Nadácie.

Deti vo svete technológie

Hudobná výchova v Studienke

Tak znie názov zamestnaneckého projektu,
ktorý sme podporili vďaka Zuzane Roháčovej
a realizoval sa v materskej škole v Moste pri
Bratislave. Deti dostali k dispozícii interaktívnu tabuľu, ktorá zefektívnila výučbu dopravnej a environmentálnej výchovy. V rámci dopravnej výchovy sa deti zaoberali dopravnými
prostriedkami a počas environmentálnej
výchovy sa zoznámili so svetom zvierat.

V rámci zamestnaneckého projektu
Stanislavy Koporcovej „Malý speváčik“ sa
deti zábavnou formou učia spoznávať zvuky
hudobných nástrojov a rôznych predmetov.
Malí hudobníci si rozvíjajú muzikálne
schopnosti, zmysel pre intonáciu, rytmus
a interpretačné schopnosti. Raz mesačne je do
projektu zaradený aj nemecký jazyk formou
riekaniek.

Zápis v ZŠ I. Bukovčana
Začiatkom februára prebiehal zápis prváčikov
v ZŠ I. Bukovčana v Devínskej Novej Vsi.
Zapísaných bolo rekordných150 detí.
Nadácia otvorí tento rok v septembri ďalšiu
prvácku triedu s rozšírenou výučbou nemeckého jazyka obohatenú o technický koncept.
Finálne rozhodnutie o zaradení žiakov do tried
bude známe koncom augusta.

Vedomosti tvoria budúcnosť
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Vzdelávanie anjelov
Posledný marcový víkend sa v mestečku
Hronec konalo školenie 65 dobrovoľníkov,
ktorí sa systematicky pripravujú na prácu
s deťmi v náhradnej starostlivosti v detských
domovoch – Anjelska akadémia. Program
spestrili prednášky z oblastí zážitkovej
pedagogiky, fundraisingu, alebo vývinovej
psychológie doplnené o dôležité informácie
z praxe. Nadácia dlhodobo podporuje toto
akreditované vzdelávanie. Koncom minulého
roka darovala Akadémii auto na uľahčenie
náročnej každodennej práce v teréne.

Postup poukázania 2% Nadácii

Zdieľame naše poznatky

Výhody bilingválnej výchovy

Poukázaním 2% z vašich daní Nadácii sa
automaticky zapojíte do súťaže o lákavé ceny
či už ste kmeňový, alebo externý zamestnanec. Jednotlivci môžu vyhrať tablet, na víťazný tím čaká praktická škola šmyku. Stačí, ak
podpíšete vyhlásenie, ktoré bude priložené
k vašej marcovej výplatnej páske. Odovzdáte ho v kancelárii Nadácie v Bratislave, alebo
v Martine na personálnom oddelení. Potvrdenie o zaplatenej dani následne priloží priamo
mzdové oddelenie. V prípade, že 2% chcete
poukázať v prospech iného subjektu, musíte
prísť osobne na mzdové oddelenie od 7. do
30. apríla a požiadať o vystavenie tohto
potvrdenia. Ďalšie informácie nájdete tu.

Minulý rok podporila Nadácia prostredníctvom
grantového programu Stredné školy a technika
16 vzdelávacích projektov. V rámci získaného
grantu sa 8 pedagógov zúčastní od 31.3. – 4.4.
v priestoroch bratislavského závodu školenia,
ktoré bude tematicky zamerané na oblasť
autoelektroniky. Prednášky budú viesť naši
odborníci. Učitelia získajú informácie
o najmodernejších technológiách. Dostanú tiež
k dispozícii softvér a hardvér, ktoré sa
používajú v automobilovom priemysle
a budú môcť s nimi následne pracovať vo
vyučovacom procese. Spolupráca so školami
sa tak zameria na ešte užšie prepojenie teórie
s praxou.

Nadácia zabezpečila pre učiteľky z našich
bilingválnych tried materských škôl
v Bratislave a v Martine v spolupráci
s Goetheho Inštitútom vzdelávací kurz, na
ktorom sa naučia, ako efektívne
sprostredkovať deťom v predškolskom veku
kontakt s cudzou rečou. Medzi výhody
dvojjazyčnej výchovy v ranom veku patrí
podľa odborníkov schopnosť dieťaťa vytvoriť
si vzťah k cudziemu jazyku ako nositeľovi inej
kultúry. Vedieť porozumieť dlhším príbehom a
každodennej komunikácii. Reprodukovať celé
vety a krátke texty a rozvíjať stratégie pre
neskoršie učenie sa cudzích jazykov. Ďalšie
výhody nájdete tu.

Podpora zamestnaneckých
projektov

Atraktívna dopravná výchova

Nadácia schválila prvých 6 projektov v rámci
grantového programu Projekty zamestnancov –
Vaša cesta a podporí ich sumou spolu 6 000
eur. Podporené projekty sa zameriavajú hlavne
na dopravnú výchovu. K ďalším prioritným
témam okrem toho patrí aj technika, nemecký
jazyk a vzdelávanie znevýhodnených skupín
obyvateľov. Podajte svoj projekt aj vy,
ďalšia uzávierka žiadostí bude koncom mája.

Nadácia podporila projekt Radovana
Kantora z oddelenia KVP a Produkčný
systém Vitaj kamarát na ceste. Jeho cieľom
je efektívnejšia výučba dopravnej výchovy na
Základnej škole s materskou školou
v Čeľadiciach, a to prostr. interaktívnej tabule.
Deti na nej realizujú edukačné aktivity, vďaka
projektu absolvovali besedu s dopravným
policajtom, navštívili dopravné ihrisko v Nitre.

Zelená spolupráca – pridajte sa!
V sobotu 26.4.2014 o 9:00 spoločne
zazeleníme Devínsku Novú Ves (okolie ZŠ I.
Bukovčana a sídliska na J. Jonáša) – budeme
stavať preliezky, výsadzať stromčeky a pod.
Pridajte ruku k dielu a skrášlite vaše
prostredie! Vašu účasť prosím potvrďte do
25.4.2014 na: ivana.dimova@volkswagen.sk

Vedomosti tvoria budúcnosť
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2 % pre Nadáciu
Spomedzi našich kolegov, ktorí darovali
Nadácii 2% zo svojich už zaplatených daní
a zaradili sa do súťaže o zaujímavé ceny sme
dňa 28. apríla vyžrebovali výhercov. Mená
šťastlivcov z Bratislavy a Martina nájdete na
intranete. Výherný tím z bratislavskej
karosárne sa teší na teambuilding v škole
šmyku. Radi by sme sa všetkým zamestnancom, ktorí prispeli úprimne poďakovali.
Poskytnuté peňažné prostriedky použijeme na
vzdelávacie aktivity pre Naše Volkswagen
deti a deti v detských domovoch po celom
Slovensku ako aj na podporu ostatných
vzdelávacích projektov a grantových
programov.

Podporujeme dopravnú výchovu

Učebná pomôcka pre školy

Hľadá sa učiteľka nemčiny

Grantový program Bezpečne na cestách patrí
medzi najobľúbenejšie, čo dokazuje veľký
počet žiadostí o podporu. Zo 142 doručených
návrhov na adresu Nadácie vybrala odborná
komisia 13 projektov, na ktoré prispeje sumou
takmer 20 000 eur. Uvedené projekty sú zo 7
krajov Slovenskej republiky. Zameriavajú sa
na interaktívne vyučovanie, ktoré kladie dôraz
na prevenciu pred dopravnými nehodami. Deti
sa naučia prostredníctvom hier základné
pravidlá bezpečného správania sa na ceste,
zoznámia sa s dopravnými značkami.

S podporou Nadácie vyvinuli študenti a vyučujúci Katedry technickej kybernetiky Žilinskej univerzity mobilné robotické zariadenie, ktoré pomôže žiakom základných a stredných škôl rozšíriť si vedomosti z počítačového
inžinierstva a aplikovanej informatiky. Zámerom projektu je poskytnúť učiteľom učebnú
pomôcku a zároveň motivovať žiakov k tvorivosti. Do projektu sa zapojilo zatiaľ 8 stredných škôl a jedno gymnázium zo žilinského
kraja. Okrem samotného zariadenia dostanú
školy aj učebnicu so vzorovými príkladmi.

Materská škola Pavla Horova v Devínskej
Novej Vsi a Nadácia vyhlásili výberové
konanie na pozíciu učiteľky/a do
bilingválnej nemecko-slovenskej triedy.
Pozícia je vhodná aj pre absolventa vysokej
školy. Od uchádzačov sa očakáva veľmi dobrá
znalosť nemčiny, samostatnosť, dobré
organizačné schopnosti, zodpovednosť ako
aj pripravenosť realizovať rozličné edukačné
aktivity. Úspešný kandidát nastúpi od
1.8.2014. Poznáte niekoho, kto by mal
o pozíciu záujem? Informujte ho!

Šanca pre deti bez rodičov

Hurá na nemčinu

Nadácia vyhlásila grantový program Vzdelanie=budúcnosť, ktorý je určený na podporu
vzdelávacích aktivít pre deti v náhradnej starostlivosti. Nadácia prerozdelí až 10 000 eur.
Cieľom je podpora vzdelávania v oblastiach
techniky, nemeckého jazyka a dopravnej
výchovy. Žiadosti treba posielať do 13.6.2014.
Spolupracujete s detskými domovmi resp.
inými organizáciami? Informujte ich. Viac tu.

Spojiť zdokonaľovanie nemeckého jazyka
s objavovaním rôznorodosti slovenskorakúsko-maďarského hraničného regiónu
Neusiedler See sa podarilo v projekte Lukáša
Dindu „Hurá na nemčinu – objav krásu
regiónu.“ Žiaci OA Imricha Karvaša spolu
s kamarátmi zo ZŠ Za kasárňou zbierali počas
exkurzie informácie o regióne, pracovali
v tímoch a kládli si otázky o multikulturalite.

Zelená spolupráca – 31. mája
Z dôvodu nepriazni počasia sa dobrovoľnícka
aktivita zameraná na skrášlenie prostredia
pred ZŠ I. Bukovčana v Devínskej Novej Vsi
zo dňa 26. apríla musela preložiť. Náhradný
termín je stanovený na 31.5. o 9:00.
Záujemcovia sa prosím prihláste emailom na
extern.alexandra.pappova@volkswagen.sk.
Tešíme sa na Vás!

Vedomosti tvoria budúcnosť
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Zelená spolupráca
O dôležitosti a význame dobrovoľníckej práce
sme sa presvedčili v poslednú májovú sobotu,
počas ktorej sa v ZŠ I. Bukovčana v Devínskej
Novej Vsi stretli predstavitelia Nadácie,
mestskej časti, zástupcovia spoločnosti
Volkswagen Slovakia, rodičia a deti, aby
spoločne skrášlili okolité prostredie.
V spolupráci s miestnym úradom boli osadené
nové „preliezky“, upravený areál školy
a zasadené stromčeky. Do akcie sa zapojilo
vyše 50 našich zamestnancov a iných
dobrovoľníkov spolu s ich deťmi!

Spokojnosť a radosť zo zelenej
spolupráce

Školenie pre naše pani učiteľky
nemčiny

Poďakovanie za spoluprácu

„Priebeh dobrovoľníckej akcie bol
jednoznačne úspešný. Veľmi sa teším
z bohatej účasti a príjemnej nálady, ktorá
panovala“ hovorí Anna Čepáková, zástupkyňa
riaditeľky školy na ul.I.Bukovčana 3,
v Devínskej Novej Vsi. „Veríme, že takouto
aktivitou nielenže zlepšíme okolie školy, ale
budeme aj vzorom pre naše deti, ktoré zažijú
pocit súdržnosti, zodpovednosti a spokojnosti
z dobre vykonanej práce,“ dodáva A. Pappová,
projektová manažérka Nadácie. Za iniciatívu,
podporu a pomoc všetkým zúčastneným
ďakujeme!

Nadácia zabezpečila v spolupráci s nemeckou
školou (Deutsche Schule) 27. mája školenie
pre 16 učiteliek z tried v Bratislave a v
Martine, v ktorých prebieha Nadáciou
Volkswagen Slovakia podporovaná bilingválna výchova. Pilotné školenie s názvom Bádanie s vodou sa orientovalo na sprostredkovanie
praktických skúseností v technickom koncepte, ktorý je v slovenských podmienkach
jedinečný a v deťoch prebúdza už v ranom
veku záujem o techniku a prírodné vedy.
Pedagogičky sa oboznámili so súborom aktivít,
ktoré môžu s deťmi počas hodín realizovať.

V spolupráci s oddelením personálneho
rozvoja sme v Nadácii v apríli a máji umožnili
odbornú prax Kire Lojewski – jednej z 8
„Azubi“ nemeckých učňov. Kira mala na
starosti prípravu písomných dokumentov,
organizáciu projektov, alebo vypracovanie
rozličných protokolov. ,,Rozšírila som si
osobný horizont, spoznala slovenskú kultúru
a nadobudla množstvo nových pracovných
skúseností,“ povedala. „Nesmierne sa mi
páčilo, čo všetko Nadácia na Slovensku
realizuje. Som veľmi rada, že som mohla
aspoň čiastočne pomôcť,“ dodala.

Chránime životné prostredie

Učíme bezpečnosti na cestách

Nadácia podporila projekt Hráme sa a čistíme
naše prostredie našej kolegyne
E. Cangárovej, ktorý sa zameral na rozvoj
enviromentálneho povedomia detí v materskej
škole Rakárenská v Malackách. Nadácia
prispela na farby, ktorými rodičia vymaľovali
plot. Deti sa zapojili do čistenia parku,
osadením preliezačky z agátového dreva
získali možnosť hrať sa na prírodnom ihrisku.

Na návrh Z. Neumannovej prispela Nadácia
na vybudovanie jednoduchého dopravného
ihriska v materskej škole na ulici
Ušiakova 1 v Bratislave. Cieľom projektu
bolo sprostredkovať deťom základné poznatky
z pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia
v simulovanej cestnej premávke. Tie ďalej
rozvíjali v hrách na dopravnom ihrisku, učili sa
ich dodržiavať a upevňovať.

Das Fest – nenechajte si ujsť
Prídite sa spolu s deťmi 21. júna zabaviť na
podujatie v priestoroch Eurovea v Bratislave,
kde bude mať Volkswagen Slovakia spolu s
Nadáciou tiež svoj stánok. Vyskúšate si povolania typické pre automobilový priemysel
(lakovač, mechatronik, atď.). Čaká na vás tiež
jazda na e-up!och a iné prekvapenia.

Vedomosti tvoria budúcnosť
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Rozlúčka so
školským rokom
Predposledný júnový týždeň sme v Materskej
škole na ul. P. Horova slávnostne ukončili
školský rok. S najstaršími škôlkarmi, ktorí od
budúceho roku pôjdu do školy, sa prišli
rozlúčiť aj zástupcovia Nadácie. Od
spustenia bilingválnej výchovy v roku 2010 sa
nemeckého a technického konceptu zúčastnilo
už 150 detí. Vďaka podpore Nadácie sa deti
učia po nemecky každý deň. Už druhý rok
majú tiež možnosť zapájať sa do rozličných
pokusov, bádať a prostredníctvom praktického
vyučovania objavovať tajomstvá techniky.

Prváčikovia z Martina

Letný tábor s podporou Nadácie

Metodická príručka pre deti

Priebeh školského roka v Martine hodnotí učiteľka MŠ na Družstevnej ulici v Martine Barbora Albrechtová veľmi pozitívne. Podarila sa
rozbehnúť užšiu spoluprácu s rodičmi, zdokonalila sa výchova v technickom a nemeckom
koncepte. Na základnú školu po prázdninách
odchádza šesť detí, ktoré absolvovali jedinečný vzdelávací systém. Malým darčekom sa
s nimi prišli rozlúčiť koncom júna aj zástupcovia z martinského závodu Volkswagen
Slovakia. Všetkým deťom želáme v ich
ďalšom štúdiu množstvo úspechov a
príjemné prežitie blížiacich sa prázdnin.

Už tretí deň majú deti zamestnancov možnosť
spríjemniť si prázdniny návštevou denného
tábora v našom bratislavskom závode. Počas
letných mesiacov je pre ne pripravený zábavný
program, kde si okrem iného budú môcť
vyskúšať povolania typické pre automobilový
priemysel (v lakovacej kabíne, či v súťaži
o najzručnejšieho mechatronika). Okrem toho
budú môcť spoločne so skúsenými animátormi
bádať a prostredníctvom nevšedných aktivít
objavovať čaro prírodných vied. Letný tábor
potrvá počas celého obdobia prázdnin
s výnimkou celozávodnej dovolenky.

Nadácia Volkswagen Slovakia v spolupráci s
Asociáciou pre mládež, vedu a techniku
(AMAVET) aktuálne vydáva metodickú
príručku animačného programu „Zvedaví
vedci“, ktorej cieľom je popularizácia vedy
a techniky. Ponúka viac ako 50 v praxi
odskúšaných pokusov, aktivít a nápadov pre
deti vo veku od 6 do 19 rokov. Rozdelená je na
8 kapitol, ktoré sa zaoberajú témami z oblasti
astronómie, biológie, enviromentalistiky alebo
chémie. K dispozícii je aj na webovej stránke
Nadácie. Spríjemnite si letné mesiace s Vašimi
deťmi a vyskúšajte niektoré z pokusov!

Úspešné zamestnanecké projekty

Atraktívna dopravná výchova

Komisia schválila 7 zamestnaneckých projektov cez grantový program Projekty zamestnancov a prerozdelí na ne vyše 6 000 eur.
Podporí aj projekt „Malí konštruktéri“ v MŠ
Prašník, v rámci ktorého sa budú zostrojovať
technické objekty. Na ZŠ a MŠ I. Krasku
v Trnave sa deti vďaka projektu Cesta-školabezpečnosť naučia dopravné značky. Podajte
aj Vy Váš vzdelávací projekt do 30.9.2014!

Nadácia prispela na realizáciu projektu Anny
Turoňovej z montáže SUV. Projekt s názvom
Bezpečne pešo i na bicykli sa zrealizoval na
Základnej škole kpt. J. Nálepku v Stupave.
Jeho cieľom je efektívnejšia výučba
dopravnej výchovy, aj vďaka interaktívnej
tabuli, ktorej kúpu spolufinancovala Nadácia.
Deti tiež absolvovali besedu s mestskými
policajtmi, alebo si vyskúšali údržbu bicykla.

Otvárame grantový program
Grantový program Rozvíjať technik(o)u je
určený na podporu motivovaných pedagógov
v spolupráci so študentmi v rámci technických
univerzít. Cieľom je rozvoj spolupráce na
inovatívnych projektoch, podpora praktického
vzdelávania. Uzávierka prijímania žiadostí je
do 15. októbra 2014. Maximálna suma
pridelenej podpory na 1 projekt je 7 500 eur.

Vedomosti tvoria budúcnosť
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Bilingválna výučba
pokračuje
Predseda správnej rady Nadácie Volkswagen
Slovakia Eric Reuting spolu s ostatnými
zástupcami spoločnosti a mestskej časti Devínska
Nová Ves otvorili nový školský rok. Aj v ňom
Nadácia naďalej podporuje bilingválnu výučbu,
ktorú absolvuje 175 detí, z toho 75 školákov.
Ich rady rozšírili už tretí prváčikovia na ZŠ
I. Bukovčana v Devínskej Novej Vsi. Tretiakom
z tejto základnej školy pribudla, vďaka rodenej,
nemecky hovoriacej pani učiteľke, k telesnej
a výtvarnej výchove aj prírodoveda v nemčine.
Nadácia koncept neustále rozširuje.

Školský rok v novom šate

Otvorené grantové programy

Dar, ktorý poteší a pomôže zároveň

Bilingválni škôlkári z Devínskej Novej Vsi
privítali nový školský rok s novou pani
učiteľ kou. Novinka čakala aj na deti
v Martine, kde zainvestovali do zriadenia
učebne na pokusy v rámci tzv. technického
konceptu v nemčine. Vďaka nemu deti
nadobúdajú pozitívny vzťah k prírodným
vedám a technike. Keďže aj na týchto MŠ
a ZŠ I. Bukovčana sa začiatok roka spája
s nedostatkom učebných pomôcok, investuje
Nadácia aj do nevyhnutných učebných
materiálov. Do podpory bilingválneho
vzdelávania investovala iba tento rok
viac ako 70 000 €.

V rámci grantových programov podporí
Nadácia 8 stredoškolských a 4 univerzitné
projekty. Cieľom stredných odborných škôl
je zostrojiť solárne poháňanú autodráhu
pre Volkswagen e-up! Každý podporený
projekt dostane od Nadácie solárny panel,
akumulátor a tiež autodráhu Carrera Bahn
„Golf 24“. Navrhnúť treba, aspoň teoreticky,
aj ďalšie využitie systému. Pri univerzitách
je cieľom rozvoj spolupráce na inovatívnych
projektoch a podpora praktického
vzdelávania. Uzávierka žiadostí pre
stredné aj vysoké školy je v októbri.

Osudy detí, ktoré tragická udalosť pripravila
o jedného z milovaných rodičov, nám nie
sú ľahostajné. Na naše Volkswagen deti
neustále myslíme a spolu s odborovou
organizáciou Volkswagen Slovakia opäť
podporíme ich vzdelávanie a aspoň touto
cestou potešíme zopár detských sŕdc.
K začiatku školského roka dostane každé
z nich od Nadácie poukážky na nákup
školských pomôcok či knižiek v hodnote
200 € aj s darčekom. Stratu rodiča to deťom
síce nemôže nahradiť, ale aspoň sčasti im
to po materiálnej stránke uľahčí cestu
za vzdelaním.

Šanca pre váš projekt

S deťmi sa dá dohodnúť

Chcete získať podporu do výšky 1 000 €
pre vaše dobrovoľnícke aktivity? Využite
grantový program Projekty zamestnancov.
Od roku 2010 sme ich zrealizovali viac ako
92. Tento rok ich môžeme podporiť až 40
a to z oblastí: vzdelávanie v oblasti techniky,
dopravnej výchovy, nemčiny resp. pre
znevýhodnené skupiny občanov. Podajte
váš projekt do 30. 9. 2014. Viac informácií
na internete a intranete.

Tento projekt Rodičovského združenia pri
ZUŠ Martin podal Ján Gduľa z oddelenia
údržby v Martine. Autorské CD s detskými
pesničkami od D. Heviera a K. Šimonovej
naspieval detský spevácky zbor Svetluška.
Projekt je určený pre materské i základné
školy, základné umelecké školy a centrá
voľného času. Má skvelé odozvy u detí
i hudobníkov. Návrhy na obal CD nakreslili
deti ZUŠ a MŠ.

Prispejte centami a vyhrajte!
Zapojte sa do dlhodobého projektu pomoci
prostredníctvom vašich tzv. zvyšných centov
(všetky centy za desatinnou čiarkou z vašej
výplaty)! Dohodu so zrážkou zo mzdy môžete
podpísať do 30. 9. 2014 a vyhrať lákavé ceny.
Vyzbierané finančné prostriedky podporia
naše Volkswagen deti a tiež deti v detských
domovoch. Viac informácií získate s augustovou
výplatnou páskou a na intranete.

Každý cent pomáha!
Jeder Cent hilft!
Poukážte svoje zvyšné centy (všetky centy za desatinnou čiarkou z vašej výplaty).
Prispejete tým každý mesiac našim Volkswagen deťom, sirotám a deťom v detských
domovoch na ich ceste za lepšou budúcnosťou.
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Odmena
pre dobré srdcia
Ak ste do konca septembra podpísali dohodu
o zrážke zo mzdy vo výške tzv. zvyšných centov
(všetky centy za desatinnou čiarkou
z vašej výplaty), pravidelne tým dlhodobo
prispievate na naše Volkswagen deti (detičky
pozostalé z rodín našich zamestnancov,
ktoré prišli o jedného z rodičov) a deti v detských
domovoch. Za to vám patrí veľká vďaka. Zo
všetkých nových aj doterajších prispievateľov
vyžrebujeme piatich šťastlivcov, ktorí získajú
zaujímavé ceny. Výsledky žrebovania nájdete
na intranete po 10. 10. 2014.

Zbierka pre onkologicky choré deti

Technika hrou od materských škôl

Každý cent pomáha!
Jeder Cent hilft!

Nadácia Volkswagen Slovakia podporuje
Zapojte sa do materiálnej zbierky a podporte
akreditované vzdelávanie učiteliek v materských
rodiny onkologicky chorých detí, ktoré sa
dlhodobo liečia v nemocnici na Kramároch. Vaše školách zamerané na technické aktivity. Vďaka
svoje
zvyšné
centy (všetky
centy za desatinnou
čiarkou
z vašej výplaty).
našej dotácii
sa uskutočnia
školenia pre 40
daryPoukážte
zlepšia ich
životné
podmienky
a spríjemnia
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tým každý
mesiac
našim Volkswagen
a deťomškôl
v detských
učitelieksirotám
z materských
z Bratislavy
opakovaný
dlhodobý
pobyt
v nemocnici.
Zbierka deťom,
na ich
za lepšou
a z Martina. Tie absolvujú desaťmesačné
budedomovoch
na odboroch
(A2ceste
– prízemie)
odbudúcnosťou.
16. 10.
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DetiRestcents
potešia nové
Damit helfen Sie unseren Volkswagen Kindern, Kindern und Waisenkindern
vedomostí a praktických skúseností si odnesú
hygienické potreby pre citlivú pokožku, zubné
den Weg in eine bessere Zukunft.
aj bádateľskú sadu a didaktický materiál.
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citrusové).
Podpíšte
so zrážkou
zoViac
mzdy do 30.9.2014
a vyhrajte
ceny:2014 a potrvá
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Volkswagen
Unterschreiben
Sie dieNadácia
Zustimmung
mit dem Lohnabzug
bis 30.9.2014
vzdelávania už od MŠ a výsledkom zmena
Slovakia
podporu vo výške 1 000 €.
und poskytne
gewinne Sie:
vyučovacích postupov naprieč celým Slovenskom.
V mene detičiek Vám ďakujeme!

2.

1. Škola šmyku Fahrtraining
2. Mobilný telefón Handy

3. GPSrodičovská dovolenka
Aktívna
4. e-up! jazda a darček

e-up! Fahrt +
Aj ako zamestnanci
naGeschenk
rodičovskej dovolenke
sa môžete
zapojiť
do
dobrovoľníckej
činnosti
5. Offroad Parcours + darček
vo svojej Offroad
komunite.
Ak je oblasť,
ktorú vnímate
Parcours
+ Geschenk
ako dôležitú, nedostatočne vybudovanú
či slabo podporovanú, môžete jej pomôcť
cez Nadáciu. Rodičia môžu napr. podporiť
subjekty, v ktorých sa ich deti vzdelávajú
a trávia čas. Viac informácií na intranete
a internete v kategórii Projekty zamestnancov.

Kolobežka rýchlo bežká 3.

1.

Úspešnej realizácie sa dočkal Zamestnanecký 5.
4.
projekt „Kolobežka rýchlo bežká...“. Vďaka Petrovi
Gajdošíkovi z oddelenia manažmentu mobility sa
deti z MŠ Bohrova v Bratislave na dopravnej
výchove naučili rozpoznávať, vyhodnocovať
a zvládať dopravné situácie teoreticky aj v teréne.
S finančnou podporou Nadácie a entuziazmom
rodičov a učiteľov sa kolobežky stali súčasťou
každodenného života škôlkarov.

Súťaž Labák aj pre vaše deti
Biológia
Geograﬁa

Matematika
Chémia
Fyzika

Ekológia

Tento rok je Nadácia hlavným partnerom súťaže
Labák. Zapojte aj vy svoje dieťa do tejto súťaže!
Sily si môže zmerať s „kolegami“ zo základných,
stredných, stredných odborných a priemyselných
škôl. Okrem zaujímavých cien pre víťazov je tu
aj špeciálna cena pre najšikovnejšie dieťa
zamestnanca Volkswagen Slovakia! Nezabudnite
to na prihláške uviesť. Výsledky prvých úloh
môžete zadať na stránke Labáku do 24. 10. 2014.

Čerstvá posila v Nadácii
Od septembra máme novú kolegyňu
Adrianu Smolinskú, ktorá má na starosti
okrem iného zamestnanecké projekty,
dlhodobý projekt Restcent a projekty pre
osirelé deti (naše Volkswagen deti, Vianočný
projekt, Vianočná cukrárnička). Projekty
bilingválneho a technického vzdelávania
(na ZŠ a MŠ), ostatné grantové programy
(pre MŠ až VŠ) a iné naďalej zastrešuje
Alexandra Pappová. Neváhajte nás kontaktovať
telefonicky, emailom či osobne v kancelárii
Nadácie vedľa sociálnych služieb priamo
v závode Volkswagen Slovakia!

Október 2014

Vyzbierané veci sú
už v rukách detí
Nadácia Volkswagen Slovakia a Odborová
organizácia Volkswagen Slovakia vyhlásením
materiálnej zbierky podporili dlhodobú dobrovoľnícku pomoc nášho kolegu p. Maxiana.
Deťom, ktoré sa dlhodobo a opakovane
liečia na onkologickom oddelení Kliniky
detskej hematológie a onkológie DFNsP
na bratislavských Kramároch, boli darčeky
odovzdané dňa 6. 11. 2014. Týmto sme pomohli zlepšiť životné podmienky a spríjemniť
deťom ich dlhodobý pobyt v nemocnici.
Zo srdca ďakujeme všetkým, ktorí sa
do zbierky zapojili. Viac nájdete na intranete.

Podporu získa
až šesť univerzít

Vianočné cukrárničky otvoria
svoje brány

Jeden dar,
dvojnásobná radosť

Grantový program „Rozvíjať technik(o)u“ je
určený pre katedry, ústavy a pedagógov slovenských vysokých škôl s technickým zameraním. Z 28 žiadostí, ktoré Nadácia Volkswagen
Slovakia dostala, vybrala 6 projektov z Bratislavského, Trnavského, Žilinského a Košického
kraja, ktoré získali maximálnu podporu
až 7 500 €. Tematicky sa projekty týkajú
napríklad aj zvyšovania životnosti energetického systému hybridného riadenia, ergonómie
pri výrobe či digitálneho podniku. Nadácia ich
podporí celkovou sumou vo výške 35 000 €.

Už o pár týždňov sa pre vás otvoria naše-vaše obľúbené Vianočné cukrárničky.
Čakajú na vás nielen milí ľudia, ale aj čerstvo napečené koláčiky, voňavý grog či iné
vianočné drobnosti. Cukrárničky nájdete
rozmiestnené opäť v štyroch jedálňach
(A1, H2, H3, H6) v Bratislave a po druhý
raz aj v Martine. Prídite ochutnať čaro
Vianoc v čase od 8. do 10. decembra
a prispejte na dobrú vec. Vyzbierané
prostriedky poputujú na podporu našich
Volkswagen detí aj detí v detských domovoch na Slovensku. Tešíme sa na vás!

Obdarujte svoje deti dvojjazyčným adventným
kalendárom alebo anglicko-nemecko-slovenským
obrázkovým slovníkom a urobíte dvojnásobnú
radosť. Nadácia Volkswagen Slovakia venuje
výťažok z vašich dobrovoľných príspevkov
na podporu vzdelávania našich Volkswagen
detí. Minimálny príspevok za oba darčeky je
od 7 eur za kus. Počet kusov je obmedzený!
Oboje si môžete od dnes zarezervovať e-mailom
na nadacia@volkswagen.sk, alebo zaobstarať
v kancelárií Nadácie a vo VW Shope
od 20. 11. 2014. Viac informácií nájdete
na intranete.

O tretinu viac
na vaše projekty

Zamestnanecký nápad učí deti
správaniu sa na cestách v Medzeve

Za šesť rokov existencie Nadácie Volkswagen Slovakia využilo 143 z vás šancu
podporiť vzdelávacie a dobročinné aktivity vo svojom okolí prostredníctvom Zamestnaneckých projektov. Tento rok ich Nadácia
plánovala podporiť 40. Pre zvýšený záujem
navýšila rozpočet o 30 % a podporí ich
o tretinu viac! Projekty pomáhajú po celom
Slovensku. Doteraz sme ich podporili celkovou sumou 140 000 eur.

Ďalší zo skvelých zamestnaneckých projektov
úspešne zrealizovaný. Tentoraz v Košickom
kraji. Vďaka Jurajovi Hodermarskému
z odborného tímu karosárne a jeho projektu
„Prevencia chráni životy“ majú deti z medzevskej materskej škôlky dopravné ihrisko.
Nadácia sa na jeho vzniku spolupodieľala
financovaním. Dnes už slúži deťom, ktoré sa
na ňom učia zásady bezpečného správania
sa na cestách.

Zahlasujte za TOP „tvárne auto“
Nadácia Volkswagen Slovakia pripravila
pre detské domovy výherný vianočný projekt
„Tvárne auto“, s cieľom podporiť v deťoch
umeleckú hravosť a zmysel pre dizajn. Prihlásilo sa 25 modelov z rôznych materiálov.
TOP 10 z nich nájdete vo foyer H3. Hlasovať
za ne môžete priamo a aj prostredníctvom
intranetu do 13. 11. 2014. Ocenené budú tri
detské domovy, víťazný získa automobil
VW up! na 12 mesiacov.
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Ďakujeme Vám za úspech
cukrárničiek
Vianočné cukrárničky v závodoch Volkswagen Slovakia mali opäť úspech. S predajom
dobrôt pomáhali aj herci Barbora Švidraňová, Karin Haydu, Marek Majeský, moderátorky Mirka Šmahel Kalisová a Adriana Poláková či známy kuchár Marcel Ihnačák. Aj vďaka
nim sa vyzbieralo rekordných 3135 eur,
ktoré poputujú na podporu našich Volkswagen detí a detí v detských domovoch. Poďakovanie patrí dobrovoľníkom, ktorí sa na akcii
spolupodieľali – kolegyniam, ktoré vo voľnom
čase napiekli koláče, odborovej organizácii
Volkswagen Slovakia, partnerkám expatriotov, Trainees, spoločnostiam Medusa Group,
TipTip a najmä všetkým, ktorí prispeli.

Volkswagen up! získal detský domov Lienka z Veľ kých Kapušian

Študentské projekty spájajú
teóriu s praxou

Zastavte sa u nás v Meste
povolaní v Bory Mall

Výherný vianočný projekt pre deti z detských
domovov s názvom „Tvárne auto“ má víťaza.
S rozdielom 3 hlasov ním je veľ ký perníkový červený Volkswagen so strážnym anjelom na kapote. Vyrobili ho deti z detského
domova Lienka vo Veľkých Kapušanoch,
za čo vyhrali automobil Volkswagen up!
s čiastočnou úhradou pohonných hmôt. Druhé
miesto patrí detskému domovu Košická Nová
Ves a tretie obsadil detský domov z Dobšinej.
O víťazoch rozhodli po prvý raz hlasovaním
zamestnanci Volkswagenu, ktorým ďakujeme.
Viac na internete alebo intranete.

Nadácia Volkswagen Slovakia uzavrela
ďalšie kolo svojho grantového programu s názvom Stredné školy a technika,
ktorý je určený pre všetky stredné odborné a priemyselné školy. Tento rok tak
vďaka nemu Nadácia podporila až desať projektov. Získanie grantu je však len
prvý krok. Po ňom je cieľom každého jedného projektu nielen prepojenie teoretických vedomostí študentov s praxou, ale
aj so zábavou. Výsledkom ich snahy by
malo byť zostrojenie solárne napájanej
autodráhy pre model automobilu Volkswagen up!.

Pripravte svojim deťom nezabudnuteľný
zážitok na interaktívnej výstave Mesto
povolaní v nákupnom centre Bory Mall.
Po úspechu identického projektu v obchodnom centre Eurovea, ktorý navštívilo 8855
ľudí, je súčasťou mestečka opäť aj domček
Nadácie Volkswagen Slovakia. V ňom sa
deti dozvedia o povolaniach v automobilovom priemysle. Na vlastnej koži si vyskúšajú lakovanie dverí auta či skrutkovanie
na rýchlosť. Zamestnanci Volkswagenu
majú na svoj preukaz zľavnené vstupné.
Domček Nadácie bude v Bory Mall minimálne do novembra 2015.

Záujem o Zamestnanecké
projekty rastie

Verejná výstava „Malých
konštruktérov“ v Prašníku

Nadácia Volkswagen Slovakia podporila
tento rok sumou takmer 52 000 € až 52 Zamestnaneckých projektov z plánovaných 40.
Vzdelávacích a dobročinných akcií tak bolo
o 15 viac ako v roku 2013. Najviac z oblasti dopravnej výchovy (36%). Za 6 rokov
fungovania Nadácie sa vo všetkých krajoch
Slovenska zrealizovalo 149 zamestnaneckých projektov. Tešíme sa na ne aj budúci
rok. Viac na intranete a internete.

Vzdelávanie v technike zlepšuje u detí
jemnú motoriku, rozvíja technické myslenie i tvorivosť. To sa rozhodol v Zamestnaneckom projekte podporiť u detí z MŠ
v Prašníku i Peter Boor, repasný pracovník
predsérií špeciálnych vozidiel. Tvorba objektov zo stavebníc vzbudila u detí záujem o konštrukčné hry a vzájomnú spoluprácu. Projekt ukončili verejnou výstavou
„Malí konštruktéri“.

Príjem prihlášok
na dvojjazyčnú výchovu
Už začiatkom roka 2015 začne Nadácia
Volkswagen Slovakia prijímať prihlášky
do nových ročníkov dvojjazyčných tried.
Záujemci o bilingválnu výučbu v MŠ P. Horova v bratislavskej Devínskej Novej Vsi,
MŠ na Družstevnej ulici v Martine a ZŠ I.
Bukovčana v Devínskej Novej Vsi nájdu
všetky informácie a termíny na internete
a intranete Všetkým želáme v mene Nadácie úspešný rok 2015!

