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Aj vaše 2 % z daní pomôžu
Nadácia Volkswagen Slovakia podporila
za šesť rokov svojej existencie prostredníctvom grantových programov 252 projektov.
Sirotám, deťom a sociálne slabším po celom
Slovensku môžete spolu s ňou pomáhať aj vy,
ak prispejete 2 % z daní. I vďaka nim bude
môcť Nadácia naďalej podporovať deti
z detských domovov, siroty po zosnulých zamestnancoch, triedy v bilingválnych škôlkach
v Bratislave i Martine, vzdelávacie projekty
na Slovensku pre všetky stupne škôl ale aj dopravnú výchovu a verejnoprospešnú činnosť
zamestnancov Volkswagen Slovakia.

Nemčina pre deti v Martine
pokračuje

Nadácia rozšíri ponuku o dva
nové granty

Otvárame program „Bezpečne
na cestách“

Minulý rok vyšli z bilingválnej slovenskonemeckej triedy materskej školy v Martine
prví žiaci. S jazykovým vzdelávaním
v nemčine dnes pokračujú hlavne deti
zamestnancov Volkswagenu aj ako žiaci
základnej školy. Vďaka Nadácii Volkswagen
Slovakia absolvujú tieto deti nemčinu
v šesťčlennej skupinke bezplatne raz
týždenne. Nadviažu tak na vedomosti
získané v materskej škole a budú ich naďalej
rozvíjať vo vynovenej jazykovej učebni. Viac
o oblastiach podpory bilingválnej výučby
prostredníctvom Nadácie si môžete pozrieť
cez inštruktážne video.

Aj v roku 2015 otvorí Nadácia Volkswagen
Slovakia množstvo grantových programov
na podporu projektov z rôznych oblastí verejného života. Oproti minulým rokom sa ich
počet rozšíri o dva nové. Na jar bude vyhlásený program „Vzdelaním k integrácii“,
zameraný na podporu vzdelávania a integrácie mentálne i telesne znevýhodnených detí
a mládeže do 25 rokov z domovov a zariadení sociálnych služieb. V septembri sa zas
otvorí program „Zelené vzdelávanie“, zameraný na podporu vzdelávania detí v oblasti životného prostredia a ekológie.

Materské školy na celom Slovensku môžu
do 20. marca 2015 požiadať o grant „Bezpečne na cestách“ s maximálnou výškou
podpory 3 000 €. Žiadosti je nutné najskôr
zaregistrovať online a originál s prílohami
doručiť do uvedeného dátumu na adresu
Nadácie. Cieľom programu je zvýšiť povedomie o pravidlách cestnej premávky a tým
prispieť k zvýšeniu dopravnej bezpečnosti,
podporiť záujem detí o dopravnú výchovu
interaktívnym spôsobom výučby, či podporiť inovatívne projekty v tejto oblasti vzdelávania. Viac informácií o podpore získate
cez inštruktážne video.

Vaše projekty pomôžu tým,
ktorí to potrebujú

Deti z detského domova
v Hlohovci už jazdia bezpečne

Využite grantový program „Projekty zamestnancov“ a pomôžte vo svojom okolí tým,
ktorí to potrebujú! Verejnoprospešné projekty
predkladajte do 13. februára 2015. Kľúčovými oblasťami sú: podpora vzdelávania v technike, dopravnej výchove, nemčine a pre znevýhodnené skupiny občanov. Minulý rok
narástol počet podporených projektov na 52.
Termíny na podanie žiadostí budú aj v máji
a septembri 2015.

V Detskom domove Compass Hlohovec
úspešne prebehol zamestnanecký projekt
„Bezpečne na ceste“. Jeho autorom bol pán
Tomáš Vlahy, pracovník riadenia výroby.
Zrealizoval ho s cieľom podpory aktívnej
dopravnej výchovy detí s dôrazom na to,
že cyklista je tiež účastníkom cestnej premávky a preto musí dodržiavať jej pravidlá.
Z príspevku Nadácie boli pre deti z domova zakúpené bicykle.

Atraktívny program pre deti
v Meste povolaní
Navštívte dňa 7. februára 2015 interaktívnu výstavu Mesto povolaní v bratislavskom
nákupnom centre Bory Mall. Čaká vás tu zaujímavý program. Pre vaše deti pripravili animátori nové atraktívne aktivity zamerané
na priblíženie procesu výroby áut a povolaní s tým súvisiacich. Neváhajte a príďte sa
sem s deťmi pozrieť a zabaviť už túto sobotu
medzi 16. a 18. hodinou.
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Už 4. trieda s rozšírenou
výučbou nemčiny
Od septembra 2015 otvorí Nadácia Volkswagen
Slovakia v materskej škole P. Horova v bratislavskej
Devínskej Novej Vsi už štvrtú triedu s rozšírenou
výučbou nemeckého jazyka.V budúcom školskom
roku ju teda v Bratislave bude navštevovať spolu
100 škôlkarov. Záujem o dvojjazyčnú výchovu
z roka na rok narastá. Dokazuje to aj viac ako 60
prihlášok, ktoré Nadácia tento rok dostala. Tento
úspech Nadáciu teší a motivuje pripravovať pre deti
stále nové podnety. V školskom roku 2015/2016
tu preto deťom pribudne aj malá telocvičňa
na aktivity v nemčine. Pri rekonštrukcii priestorov
materskej školy minulý mesiac pomohla skupina
nezamestnaných z Nemecka sprostredkovaných
manželkou p. Waalkensa z Pilothaly v spolupráci
s p. Benkovou a s p. Kútnym.

Aj Vašimi 2 % môžete pomôcť

Dýchajte s nami čistý zdravý vzduch

Pokračuje školenie Yrobot

V apríli obdržia zamestnanci Volkswagen
Slovakia spolu s výplatnou páskou obálku,
ktorá bude obsahovať list od Nadácie,
„Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov
zo závislej činnosti 2014“ a „Vyhlásenie
o poukázaní sumy do výšky 2 % (resp. 3 %)
zaplatenej dane“. Pre darovanie 2 % Nadácii
stačí len podpísať „Vyhlásenie“ a obidva
dokumenty odovzdať na mzdovom oddelení,
u príslušného supervízora, personalistky
alebo priamo v kancelárii Nadácie najneskôr
do 21. 4. 2015. Pomocou Vašich 2 % môžeme
naďalej realizovať verejnoprospešné aktivity
a podporovať zmysluplné projekty. Nadáciu
môžete podporiť aj vy!

Zorganizujte v škôlke či materskom centre,
ktoré
navštevujú
deti
zamestnancov
Volkswagen Slovakia vernisáž detských diel
s environmentálnou tematikou a vyhrajte
„modré“ odmeny. Do súťaže „Dýchajme čistý
zdravý vzduch“ sa môžete zapojiť zaslaním
prihlášky a fotografií diel a detí emailom
na adresu nadacia.volkswagen@gmail.com
do 10. 5. 2015. Pripojte súhlas s použitím fotografií
a kontakt na zamestnanca Volkswagen Slovakia,
ktorý zabezpečí komunikáciu s Nadáciou.
Špecialne „modré“ ceny sú prichystané pre prvých
15 zapojených tried, pre zamestnacov ako
aj pre tri najšikovnejšie deti z každej triedy.

Katedra technickej kybernetiky, Fakulty
riadenia a informatiky Žilinskej univerzity
v
Žiline
organizuje
v
spolupráci
a za finančnej podpory Nadácie Volkswagen
Slovakia a Oddelenia Personálneho rozvoja
Volkswagen Slovakia školenie Yrobot.
Už 10. 3. 2015 sa ho zúčastní 5 vybraných
Stredných odborných škôl, vrátane tých
žiakov, ktorí pôjdu priamo na aprílovú súťaž
Yrobot Cup 2015 v závode Volkswagen
Slovakia. Cieľom je predovšetkým nadchnúť
študentov pre robotiku a zvýšiť ich záujem
o štúdium techniky. Pri riešení úloh si môžu
rýchlo osvojiť základné technické vedomosti
a uplatniť ich v následnom štúdiu techniky.

Súťaž Labák ide
do predposledného kola

Tabletom dieru
do steny neurobíš

Ak ste sa zapojili do on-line celoslovenského
seminára pre základné, stredné, stredné
odborné a priemyselné školy s názvom
Labák, nezabudnite do 20. 3. 2015
poslať odpovede tretieho kola! Tento rok
je Nadácia jej hlavným partnerom. Žiaci
v nej riešia úlohy z rôznych predmetov
prepojených nosnou témou automobilového
priemyslu a dôrazom na medzipredmetové
vzťahy. Pre deti našich zamestnancov sú
pripravené špeciálne ceny!

Pod týmto heslom zaviedla ZŠ Holubyho
v Piešťanoch vďaka zamestnaneckému projektu
chýbajúce praktické technické vyučovanie, ktoré
žiakov nesmierne baví. Autorom projektu je
Ing. Ľuboš Zachar, vedúci SKD Košice. Žiaci
zo stavebnice zostrojili dopravný prostriedok
a následne ho vyrobili aj z materiálov ako drevo,
polystyrén, drôt či balza. Projekt slúži na rozvoj
technickej gramotnosti, myslenia a zručností.

Grantový program „Bezpečne
na cestách“ otvorený
Dopravná výchova je jednou z najdôležitejších úloh
Nadácie Volkswagen Slovakia. Do 20. 3. 2015
môžete už štvrtýkrát požiadať o grant „Bezpečne
na cestách“. Určený je pre materské školy,
neziskové organizácie a občianske združenia,
ktoré pri MŠ pôsobia. Ideou je realizácia resp.
dobudovanie dopravného ihriska v spojení
s dopravno-tematickou interaktívnou súťažou. Viac
informácií nájdete na stránke Nadácie.
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Stále máte možnosť darovať
2 % z vašich zaplatených daní
Do 21. 4. 2015 môžete darovať Nadácii
Volkswagen Slovakia 2 % zo zaplatenej dane.
Podpísané tlačivá „Vyhlásenie o poukázaní sumy
do výšky 2 % (respektíve 3 %) zaplatenej dane“ a
„Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej
činnosti 2014“ odovzdajte do daného dátumu
vašej personalistke, príslušnému supervízorovi, na
mzdovom oddelení alebo priamo v kancelárii
Nadácie. Aj vďaka vám bude možné naďalej
podporovať tých, ktorí to najviac potrebujú.
Medzi nimi aj „Naše Volkswagen deti“ a deti z
detských domovov, ale aj vaše verejnoprospešné
aktivity, na ktoré budú získané prostriedky
transparentne poskytnuté. Viac informácií nájdete
na stránke Nadácie. Ďakujeme vám, že nám
pomáhate pomáhať.

Pomôžte znevýhodneným
deťom začleniť sa do života

Nadácia rozvíja technik(o)u na
slovenských univerzitách

Prídite si pozrieť najlepšie
technické nápady

Tento rok v apríli otvára Nadácia Volkswagen
Slovakia nový grantový program „Vzdelaním k
integrácii“. Podporuje vzdelávanie a integráciu
telesne a mentálne postihnutých detí a mládeže
do 25 rokov zo zariadení a domovov sociálnych
služieb tak do života, ako aj na pracovný trh.
Pomôcť im v tom môže napríklad vybudovanie
edukačného kútika, zriadenie malej chránenej
dielne či iné dovybavenie. Projekt je možné
prihlásiť do 15. 5. 2015. Cieľom grantu je aj
vďaka tejto pomoci odbúravať zažité stereotypy v
spoločnosti.

Nadácia Volkswagen Slovakia otvára v apríli
grantový program „Rozvíjať technik(o)u“ . Tak
ako po minulé roky sa oň môžu uchádzať katedry,
ústavy a pedagógovia slovenských univerzít s
technickým zameraním. Nadácia prijíma žiadosti
do 15. 6. 2015. Témou tohtoročných projektov je
zlepšenie pohodlia, funkčnosti a bezpečnosti jazdy
v aute, respektíve zefektívnenie výroby v rámci
automobilového priemyslu. Maximálna suma
pridelenej podpory predstavuje 6 000 eur na
projekt. Za jednu katedru môže byť podporený
maximálne jeden projekt.

Pozývame vás na prezentáciu a vyhodnotenie
najlepších stredoškolských a vysokoškolských
projektov, ktoré podporila Nadácia Volkswagen
Slovakia v roku 2013. Prezentácia sa uskutoční
15. 4. 2015 v bratislavskom závode Volkswagen
Slovakia. O titul najlepšieho vo svojej kategórii
zabojuje o 10:00 hod. 7 podporených projektov
z grantového programu „Stredné školy a technika“
a o 12:30 hod. zase päť vysokoškolských
projektov z grantového programu „Rozvíjať
technik(o)u“. Pre víťazov je pripravená exkurzia
do závodu v Nemecku a iné ceny.

Pokračuje podpora vašich
projektov

Deti objavovali najväčšie
ľudské vynálezy v praxi

Zapojte sa do grantového programu „Projekty
zamestnancov“ a pridajte sa k 171 kolegom,
ktorí to už urobili. Kľúčovými oblasťami sú
podpora vzdelávania v technike, dopravnej
výchove, nemčine a znevýhodnené skupiny
občanov. Uzávierka projektov je do 19. 5. 2015.
Môžete na ne získať podporu až 1 000 eur pre
rôzne subjekty, ako sú občianske združenia, školy
a verejnoprospešné organizácie.

Nadácia Volkswagen Slovakia pomohla
zrealizovať zamestnanecký projekt pána Petra
Mikulu z oddelenia personálneho rozvoja. Deti z
bratislavskej Základnej školy Matky Alexie si
vďaka nemu na hodinách vlastivedy, prírodovedy
a pracovného vyučovania, osvojili základy
techniky a dôležitých vynálezov inovatívnejšou
metódou. Cieľom bolo ich teoretické vysvetlenie aj
aplikácia vynálezov v praxi.

Zapojte sa aj tento rok do
dobrovoľníckych sobôt
V rámci projektu „Zelenej spolupráce“ organizuje
Nadácia Volkswagen Slovakia sobotné aktivity
zamerané na skrášlenie prostredia. V Bratislave
sa úprava okolia ZŠ I. Bukovčana koná 11. 4.
2015, v Martine 18. 4. 2015 v MŠ Družstevná.
Prihlásiť sa môžete e-mailom do 9. 4. 2015 na
nadacia@volkswagen.sk. Prineste si pracovné
oblečenie a dobrú náladu. Čaká vás milý kolektív,
občerstvenie aj darček.
Kontakt s médiami: Vladimír Machalík, Mgr., hovorca spoločnosti
Tel.: +421 2 6964 3047, Mobil: +421 902 470 592, E-Mail: Vladimir.Machalik@volkswagen.sk
Kontakt na Nadáciu Volkswagen Slovakia: Ing. Alexandra Pappová, PhD./PhDr. Mgr. Adriana Smolinská
Tel.: +421-2-6964-2858,
E-Mail: extern.alexandra.pappova@volkswagen.sk, adriana.smolinska@volkswagen.sk
www.nadacia-volkswagen.sk
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Ocenenia pre najlepšie
technické nápady
V stredu 15. apríla 2015 predstavili žiaci z celého
Slovenska v bratislavskom závode Volkswagen
Slovakia najlepšie projekty podporené Nadáciou
Volkswagen
Slovakia.
Spomedzi
projektov
z grantového programu „Stredné školy a technika“ si
prvenstvo odniesla moderná optická stavebnica
žiakov Strednej priemyselnej školy na Bzinskej ulici
z Nového Mesta nad Váhom. Z vysokoškolských
projektov v rámci grantového programu „Rozvíjať
technik(o)u" zvíťazili študenti Fakulty riadenia
a informatiky Žilinskej univerzity. Ich projekt sa
zaoberal robotikou a programovaním nimi
navrhnutého Yrobota. Špeciálnu cenu časopisu
Quark získali bratislavskí žiaci zo Strednej
priemyselnej školy elektrotechnickej na Hálovej ulici
za programovateľný skladový systém. Gratulujeme!

Grant na podporu vzdelávania
detí v domovoch je už otvorený

Ešte máte šancu prihlásiť
svoje deti do súťaže Labák

Zelená spolupráca oslovuje
čoraz viac dobrovoľníkov

Do 28. mája 2015 prijíma Nadácia Volkswagen
Slovakia žiadosti o grant „Vzdelanie = budúcnosť“.
Je určený pre detské domovy, vrátane
profesionálnych rodín a organizácií, spolupracujúcich
s deťmi v náhradnej starostlivosti. Cieľom je podpora
interaktívneho a inovatívneho vzdelávania
znevýhodnených detí, hlavne v oblasti dopravnej
výchovy, techniky a nemčiny. Projekt zameraný na
rozvoj individuality detí, ich zručností a sebarealizáciu
v živote môže získať maximálnu podporu 2 000 €.
Žiadosti s prílohami doručte na adresu nadácie.

Do posledného kola Labáku môžete svoje deti
zapojiť už len do 25. mája 2015! Tohtoročnou
tematikou online súťaže pre vedátorov zo základných
a stredných škôl je automobilový priemysel. Súťaží sa
v kategóriách základné, stredné a stredné odborné
školy. Na víťazov s najväčším počtom bodov v každej
z nich čaká vedecký junior víkend vo Volkswagen
Slovakia. Prvé miesto získa notebook značky Lenovo
v hodnote 350 €. Druhé 10-dňový pobyt
v Chorvátsku v hodnote 300 € a tretie Tablet Asus
za 200 €. Vyhodnotenie celej súťaže bude v júni.

Viac ako tona vyzbieraného odpadu, 150 m²
vymaľovaných múrov, stien a plotov, 12 kg farby
a 14 vysadených stromčekov . To je bilancia
projektu „Zelenej spolupráce“, na ktorom nadácia
spolupracuje s oddelením životného prostredia
a odborovou organizáciou Volkswagen Slovakia.
Počas dvoch aprílových dobrovoľníckych sobôt sa
zapojilo rekordných 180 dobrovoľníkov a detí .
Skrášľovali sídlisko J. Jonáša a okolie Základnej školy
I. Bukovčana v Devínskej Novej Vsi a v Materskej
škole na Družstevnej ulici v Martine. Ďakujeme!

Zvyšujeme bezpečnosť detí
na cestách po celom Slovensku

Terapeuticko-výuková
miestnosť pomáha deťom

Záujem o grantový program „Bezpečné na cestách“
z roka na rok narastá. Do poslednej výzvy sa
zapojilo až 162 subjektov z celého Slovenska.
Z množstva kvalitných projektov napokon komisia
vybrala sedemnásť najlepších. Nadácia Volkswagen
Slovakia
ich
podporila
celkovou
sumou
takmer 46-tisíc eur. Úspešným projektom sa
nadácia rozhodla darovať aj bezpečnostné vestičky
s reflexnými prvkami a detské odrážadlá.

O vybudovanie multisenzorickej miestnosti
SNOEZELEN v CVČ Kamarát v Martine sa pričinil
zamestnaneckým projektom Ing. Marek Čieško
z oddelenia plánovania nových projektov z BU
Martin. Nezisková organizácia MATIAS ju využíva
na vzdelávaciu a terapeutickú prácu najmä s deťmi
s poruchou autistického spektra, ale i zdravými deťmi.
Terapeutické a vzdelávacie pomôcky vytvorili deťom
antistresové prostredie.

Uvidíme sa na Dni otvorených
dverí v martinskom závode
Nadácia Volkswagen Slovakia všetkých srdečne
pozýva na Deň otvorených dverí v martinskom
závode Volkswagen Slovakia, kde sa budete môcť
zoznámiť s konceptom dvojjazyčnej výuky nemčiny,
vyhrať zaujímavé ceny v kolese šťastia a tým zároveň
pomôct deťom v núdzi, či dozvedieť sa viac
o aktivitách nadácie. Neváhajte a príďte sa pozrieť
už 30. mája 2015. Dovidenia v Martine!

Kontakt s médiami: Vladimír Machalík, Mgr., hovorca spoločnosti
Tel.: +421 2 6964 3047, Mobil: +421 902 470 592, E-Mail: Vladimir.Machalik@volkswagen.sk
Kontakt na Nadáciu Volkswagen Slovakia: Ing. Alexandra Pappová, PhD./PhDr. Mgr. Adriana Smolinská
Tel.: +421-2-6964-2858,
E-Mail: extern.alexandra.pappova@volkswagen.sk, adriana.smolinska@volkswagen.sk
www.nadacia-volkswagen.sk

Jún 2015

Dvere závodu otvorené pre
malých aj veľkých
Radosť, šťastie, zábava, informácie, ale aj pomoc
deťom, ktoré to potrebujú. Takto by sa dala v skratke
charakterizovať posledná májová sobota v martinskom závode Volkswagen Slovakia. Počas Dňa
otvorených dverí to tu naozaj žilo. Svedčí o tom aj
vysoký počet návštevníkov. Malí i veľkí zvedavci sa
mohli nielen pozrieť na to, ako sa vyrábajú
komponenty do áut, ale domov si odniesli aj
množstvo zaujímavých informácií a mnohí tiež
dobrý pocit z nezištnej pomoci. V stánku Nadácie
Volkswagen Slovakia sa totiž záujemcovia mohli
dozvedieť viac o jej aktivitách, ale aj oboznámiť sa
s technickým konceptom a výučbou nemčiny.
A na kolese šťastia či v žrebovaní zase vyhrať
zaujímavé ceny a zároveň tak pomôcť deťom
v núdzi vyzbieranou sumou 1 894 €.

Prvé projekty nového
grantu podporené

Rozširujeme podporu
pre „Naše Volkswagen deti“

Ceny za enviromentálne
vernisáže sú v rukách víťazov

Koncom mája vybrala komisia Nadácie Volkswagen
Slovakia prvé projekty novootvoreného grantového
programu „Vzdelaním k integrácii“. Zo 14 žiadostí
z celého Slovenska ich Nadácia podporila 6 spolu
sumou viac ako 10 000 €. Vybrané projekty sa
zameriavajú tak na podporu vzdelávania ako aj
integráciu telesne a mentálne postihnutých detí
a mládeže do 25 rokov zo zariadení, internátnych
škôl a domovov sociálnych služieb. Pomáhajú im
lepšie spoznať samých seba, úspešne sa začleniť
do spoločnosti a presadiť sa aj na pracovnom trhu.

Nadácia Volkswagen Slovakia myslí spolu s vami na
„Naše Volkswagen deti“ po celý rok. Aj vďaka vašej
podpore môže svoje aktivity pre ne ešte zintenzívniť.
Inak tomu nie je ani pred začiatkom prázdnin. Tento
rok sa rozhodla rozšíriť dlhodobú podporu pre ne
nielen o jazykové vzdelávanie, ale aj relax. Deti sa
budú môcť zúčastniť na dennom letnom tábore
v závode Volkswagen Slovakia aj na letnom tábore
Talenty a dary. Po krásne a zmysluplne prežitom lete
dostanú deti, ako každý rok, podporu k začiatku
nového školského roka.

Súťažná vernisáž detských diel s environmentálnou
tematikou „Dýchajme čistý zdravý vzduch“ má
víťazov. Na Medzinárodný deň detí si cenu prebralo
10 najzaujímavejších detských diel. Do tejto aktivity
Nadácie sa zapojilo takmer 500 detí zo 16
materských škôl, ktoré navštevujú deti zamestnancov
Volkswagen Slovakia. Špeciálne „modré“ odmeny
od oddelenia životného prostredia dostalo napokon
všetkých 22 zapojených tried, ako aj zamestnanci,
ktorí škôlky do súťaže prihlásili. Ďakujeme za šírenie
environmentálnej osvety.

Šanca pre viac podporených
zamestnaneckých projektov

„Pripravení do života“
vďaka snahe jednej z vás

Možnosť angažovať sa vo svojom okolí a podporiť
tak dobrú vec prostredníctvom grantu
„Projekty zamestnancov“ má opäť viac z vás.
Nadácia Volkswagen Slovakia rozširuje podávanie
projektov i pre zamestnancov Porsche Slovakia.
Uzávierka je 30. septembra 2015. Pridajte sa k 171
kolegom, ktorí tak už urobili. Kľúčové oblasti sú
vzdelávanie v technike, dopravnej výchove, nemčine
a podpora znevýhodnených občanov.

Zamestnaneckým projektom sa pani Gabriela
Kolesíková z personálneho oddelenia rozhodla dať
deťom z Detského domova Košice na Uralskej ulici
šancu na čo najbezproblémovejšiu integráciu do
reálneho života. Vďaka príspevku Nadácie
a prostredníctvom mimovládnej organizácie Úsmev
ako dar sa deti zúčastnili vzdelávacieho jarného
pobytového tábora „Pripravení do života“
vo Veľkej Lomnici.

Vyhodnotenie „Technika hrou
od materských škôl“ sa blíži
Končí sa prvá etapa akreditovaných školení
„Technika hrou od materských škôl“ . Dňa 1. júla
2015 sa v závode Volkswagen Slovakia uskutoční
slávnostné vyhodnotenie školenia - diplomy si
prevezme prvých 40 učiteľov materských škôl
z Bratislavy a z Martina. Vďaka Nadácii získali
bezplatné školenia, komplexné metodické materiály
a sadu pomôcok. Školenia pokračujú v septembri.
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S nemčinou od škôlky
až do deviatky
Na slávnostnom otvorení nového školského roka
v ZŠ I. Bukovčana privítala Nadácia nových prváčikov.
Pridajú sa k ďalším trom triedam s rozšírenou
výučbou nemeckého jazyka. Čaká na nich hneď
niekoľko noviniek. Štvrtákom zo ZŠ I. Bukovčana
k telesnej a výtvarnej výchove či konverzáciám
v nemčine pribudne aj pracovné vyučovanie
a prírodoveda s rodeným Nemcom .
V jazykovom vzdelávaní a v technickom koncepte
budú vďaka Nadácii pokračovať od prvej až do
deviatej triedy a môžu získať jazykový certifikát na
úrovni
A2,
respektíve
B1.
V materskej škole P. Horova Nadácia otvorila štvrtú
triedu „koníkov“. Spolu tak Nadácia podporuje
výučbu nemeckého jazyka a technického konceptu už
v
5.
triedach
v
materských
školách.

Naučme deti odmalička
myslieť ekologicky

Stredoškoláci si vyskúšajú
vedomosti v praxi

Viac aktivít aj pre Naše
Volkswagen deti

S novým grantom Nadácie „Zelené vzdelávanie”
k tomu môžete prispieť aj vy. Určený je pre materské
a základné školy, občianske združenia
a neziskové organizácie, podporujúce vzdelávania
detí v oblasti životného prostredia a ekológie.
S grantom môžete napríklad zriadiť pestovateľské
a chovateľské „kútiky“ alebo zaviesť edukačné
krúžky s eko-tematikou. Po registrácii žiadosti na
stránke Nadácie doručte originál žiadosti s prílohami
na adresu Nadácie najneskôr do 5. októbra 2015.
Maximálna podpora je 2 000 € na projekt.

Už štvrtý rok vyhlasuje Nadácia grantový program
„Stredné školy a technika“. Určený je pre stredné
odborné školy. Cieľom je podporiť na nich technické
vzdelávanie a jeho využitie v praxi, sprístupniť
študentom najmodernejšiu techniku a podporiť
motivovaných žiakov a učiteľov. Téma programu je
Yrobot. Maximálna suma podpory je 3 500 € na
projekt. Školy môžu žiadosti posielať do 23. októbra
2015 na adresu Nadácie. Pozor: k akceptovaniu
žiadosti je nevyhnutná jej predošlá online registrácia
na stránke Nadácie.

Zvýšené výdavky, súvisiace s nástupom do školy,
pomôže sirotám po našich zosnulých zamestnancoch
zvládnuť „balíček“ na podporu vzdelávania.
V septembri ho od Nadácie dostane takmer 60 detí.
Nadácia pre ne rozširuje svoje aktivity, okrem
výrazného navýšenia doterajších podpôr aj novými
formami. V marci im poskytla príspevok na jazykové
vzdelávanie. Novinkou je garantované dlhodobé
štipendium na celé obdobie štúdia, denný letný
tábor v areáli Volkswagen Slovakia či letný
vedecko-technický tábor v Chorvátsku.

Nový grant na podporu
autistických detí

Kvalitní dobrovoľníci
proti osamelosti

Výchovu, vzdelávanie, inovatívne terapeutické
prístupy a integráciu autistických detí podporí
Nadácia novým grantom „Budúcnosť aj
s autizmom". Určený je pre materské, základné školy
a iné zariadenia, zabezpečujúce výchovu
a vzdelávanie detí s autizmom. Online registrácia je
do 15. septembra 2015. Do tohto termínu treba
podpísanú žiadosť s prílohami poslať aj do Nadácie.
Výška podpory je 3 500 € na projekt.

Osamelosť
onkologických
pacientov
v bratislavskom Onkologickom ústave sv. Alžbety
na internom a rádiologickom oddelení zmierňujú
dobrovoľníci zo skupiny Vŕba. Ich činnosť a aktivity
podporila zamestnaneckým projektom pani Xénia
Michaličová. Vďaka projektu sa zvýšil počet
dobrovoľníkov, ktorí sprevádzajú hospitalizovaných
pacientov pri lôžkach či kvalifikovane vedú kluby
šikovných rúk priamo na oddeleniach.

Solárne autodráhy
na pôde Volkswagenu
Dňa 29. septembra 2015 prebehne v závode
Volkswagen Slovakia prezentácia a vyhodnotenie
podporených projektov grantového programu
z roku 2014 pod názvom „Stredné školy a technika“.
V čase od 10.00 do 11.30 predvedú žiaci stredných
odborných škôl svojich desať projektov. Tie mali za
cieľ zostrojiť solárne poháňanú autodráhu pre model
V olkswagen e-up!. Príďte sa pozrieť
a podporiť žiakov.
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Víťazi stredoškolského grantu
navštívia nemecký Wolfsburg
Predposledný septembrový deň sa v Auto Forume
konalo vyhodnotenie podporených projektov
grantového programu Stredné školy a technika 2014.
Svoje projekty na tému solárne poháňaná autodráha
odprezentovalo až 10 tímov stredných odborných
škôl z celého Slovenska. Víťazný tím so svojím
projektom Inteligentne riadené naklápanie solárnej
elektrárne pre autodráhu, zo Strednej odbornej školy
elektrotechnickej v Žiline, získal aj náučnú exkurziu
„Volkswagen zblízka“ do nemeckého závodu
vo Wolfsburgu. Stredné odborné školy sa môžu ešte
tento rok do 23. októbra prihlásiť do ďalšieho kola
grantového programu na tému programovanie open
hardware platformy – Yrobot. K akceptovaniu
žiadosti je nutná online registrácia.

Unikátna 3D hra vzdeláva
mladých cyklistov

Dodatočná podpora pre
7 dopravných projektov

Budúcnosť detí s autizmom
nám nie je ľahostajná

Za finančnej podpory Nadácie vznikol ďalší unikátny
projekt – internetová edukačná 3D hra Bezpečne
na bicykli, určená pre deti a mládež. V reálnom 3D
prostredí vedie k získavaniu základných vedomostí,
zručností a návykov, zameraných na bezpečné
správanie sa cyklistov na cestách. Hra obsahuje
približne 40 rôznych dopravných situácií, ktoré musí
cyklista, účastník cestnej premávky, správne prejsť
v čo najkratšom čase. Riadi ho hlasová navigácia.
Edukačnú hru nájdete na www.3dnabicykli.sk.
Do hry a do interaktívnej súťaže o ceny môžete
zapojiť i svojho „mladého cyklistu“!

Grantový program „Bezpečne na cestách“ sa teší
veľkému záujmu. Tento rok naň zareagovalo
až 162 subjektov z celého Slovenska. Komisia v marci
vybrala 17 projektov, ktoré získali podporu
od Nadácie v celkovej sume takmer 46 000 €.
Pre množstvo zaujímavých projektov sa v auguste
konalo druhé kolo. Podporu Nadácie v celkovej výške
viac ako 15 000 € dostalo ďalších 7 subjektov
z piatich krajov (Banskobystrický, Trenčiansky,
Prešovský, Žilinský, Košický). Z grantu plánujú
realizáciu i revitalizáciu dopravných ihrísk
či vybudovanie cyklistických chodníčkov.

Do nového grantu Budúcnosť aj s autizmom
sa prihlásilo 24 špecializovaných subjektov z celého
Slovenska, ktoré sa orientujú na edukáciu
autistických detí s postihnutím rôzneho stupňa.
Kvalitne spracované projekty priviedli Nadáciu
k rozhodnutiu zdvojnásobiť pôvodne lánovanú sumu
na podporu projektov tohto grantového programu.
Posledný
septembrový
deň
komisia
zo zaregistrovaných žiadostí o grant vybrala
až 8 projektov pre autistické deti, ktorých realizáciu
Nadácia Volkswagen Slovakia podporí celkovou
sumou takmer 22 000 €.

Po prvýkrát sme podporili
zamestnanecký projekt Partner

Tímová spolupráca žiakov
na projekte „Auto bez šoféra“

Nadácia Volkswagen Slovakia na základe novej
spolupráce s Porsche Slovakia, v tomto roku
po prvýkrát podporí projekty zamestnanc ov
spoločnosti Porsche Slovakia - grantovým program
Projekty zamestnancov Partner. Za debutantským
projektom, ktorého cieľom je rozvoj dopravnej
výchovy pre najmenších v 6 materských školách
a troch elokovaných pracoviskách v meste Hlohovec
stojí Jakub Smeriga.

Nadácia sa teší z realizovaného zamestnaneckého
projektu bezpečnostnej techničky z oddelenia BOZP
Kataríny Máčajovej. Žiaci prímy a sekundy z osemročného Gymnázia Grösslingová v Bratislave mali
vyrobiť a naprogramovať modely áut, zvládnuť
s nimi dopravné situácie, všetko zdokumentovať
a odprezentovať v nemeckom jazyku. Cieľ, zvýšiť
ich technickú, dopravnú, jazykovú znalosť, bol i vďaka
Nadácii splnený.

Štartuje vianočný projekt pre
detské domovy Prírodné auto
Nadácia vyhlasuje súťaž pre detské domovy (DeD)
o najkrajšie vlastnoručne vyrobené auto
Vianočný projekt 2015: Prírodné auto. Svoje fantázie
môžu deti zrealizovať z kameňa, dreva, rastlín, hliny
či zeleniny. Registrácia prebieha do 10. októbra 2015
na stránke Nadácie. Tri najlepšie modely vyberú
zamestnaci Volkswagen Slovakia hlasovaním
od 11. do 25. novembra 2015. Víťazný detský domov
získa automobil Volkswagen up!.
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Odmena za najlepší
vysokoškolský projekt
Nadácia predstavila v bratislavskom závode
Volkswagen Slovakia 27. októbra 2015 podporené
vysokoškolské projekty grantového programu
Rozvíjať technik(o)u. Cieľom bolo začleniť
do výučby najmodernejšie technológie s dôrazom
na aktívnu účasť študentov na projektoch. Víťazstvo
patrí Ústavu automatizácie, merania a aplikovanej
informatiky z STU v Bratislave za projekt „Inovatívne
technické vzdelávanie Robotiky“. Jeho tvorcovia
ocenili možnosť otestovať si zručnosť, riešiť
praktické problémy i silnú konkurenciu ostatných
projektov. Za odmenu ich čaká exkurzia do centrály
Volkswagen vo Wolfsburgu. Od roku 2012 podporila
Nadácia 30 projektov celkovo sumou 219 000 eur.
Cieľom je podpora technického vzdelávania
aj prepojenie dvoch svetov - univerzity a praxe.

Nenechajte si ujsť tohtoročný
Festival vedy a techniky

Vyberte najkrajší model auta
vytvorený deťmi z domova

Poznáme historicky prvé
víťazné eko projekty

V dňoch 9. až 11. novembra 2015 sa uskutoční
18. ročník súťaže a prehliadky vedecko-technických
projektov a výskumných prác žiakov základných
a stredných škôl. Podujatie Festival vedy a techniky
sa koná v rámci Týždňa vedy a techniky. Krajských
kôl sa zúčastnilo už 171 žiakov so 100 projektami
zo 60 škôl. Nadácia podporila organizáciu krajských
kôl a pod patronát si vzala kategóriu Elektrina
a mechanika. Z nej na celoslovenské kolo postúpilo
10 projektov. Národné kolo prebehne za prítomnosti
širokej verejnosti v Bratislave.

Až 27 organizačných jednotiek z detských domovov
sa zapojilo do súťaže Nadácie Volkswagen Slovakia
Vianočný projekt 2015: Prírodné auto. Nadácia
vyberie 10 najzaujímavejších modelov a spomedzi
nich budú môcť ten najkrajší vybrať zamestnanci
Volkswagen Slovakia. Hlasovanie za najlepší model
Prírodného auta bude možné od 11. do
25. novembra 2015. Malí konštruktéri modelov
s najväčším počtom hlasov získajú pre svoje detské
domovy hodnotné ceny. Detskému domovu
víťazného tímu venuje Nadácia Volkswagen up!.

Po prvýkrát podporila Nadácia 11 projektov z oblasti
životného prostredia a ekológie. Žiadosti o nový
grant „Zelené vzdelávanie” poslalo 65 žiadateľov
z materských a základných škôl, občianskych
združení i neziskových organizácií, ktoré podporujú
vzdelávanie detí v oblasti životného prostredia
a ekológie. Celková suma podpory viac ako
20 000 eur pôjde napr. na Limbašské ekozáhradky,
ktoré prepoja ekovýchovu s praxou, na motýliu
farmu v škôlke či „Eko Raj“, kde sa budú pestovať
liečivé byliny a budovať príbytky pre zvieratká.

Rekordný počet podporených
projektov zamestnancov

Slniečko učí deti predškolského
veku pravidlám dopravy

Nadácia už dlhodobo podporuje projekty zvyšujúce
angažovanosť zamestnancov Volkswagen Slovakia.
Záujem postupne narastal a tento rok padol rekord.
Nadácia podporila 70 zamestnaneckých projektov,
z toho jeden od zamestnanca Porsche Slovakia.
Grant sa otvára aj budúci rok. Prvá uzávierka je
vo februári 2016. Žiadosti sa budú podávať online
na webovej stránke Nadácie.

Zamestnanecký projekt Lenky Škrabákovej začal
vytvorením technického kútika. Zrealizovala ho
organizácia Slniečko pri Materskej škole Cerová.
Z príspevku Nadácie sa zakúpili publikácie, kreatívne
stavebnice a edukačné pomôcky. Deti z nich vytvorili
dopravné prostriedky a pri konštrukčných hrách
na koberci s dopravnou tematikou si trénovali
znalosti z dopravy.

Šťastné a veselé aj vďaka vám
Pokračujúc v tradícii chystá Nadácia zamestnancom
Volkswagenu aj tento rok nezabudnuteľnú vianočnú
atmosféru. Všetci zúčastnení môžu pomôcť deťom,
ktoré nemajú v živote toľko šťastia. Budú môcť
podporiť deti dobrovoľným príspevkom v min. výške
10 € za adventý kalendár, pochutnať si na koláčikoch
z Vianočnej cukrárničky, vybrať najkrajšie Prírodné
auto vytvorené deťmi z domovov, stať sa
najaktívnejším dobrovoľníkom a možno si aj predĺžiť
Vianoce na celý rok s Volkswagen up!.
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