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Rok 2016 sa bude niesť aj
v znamení nových programov
Aj tento rok pripravila Nadácia viaceré granty
z rôznych oblastí. V prvom štvrťroku sa zameria
na vzdelávanie v nemčine s novým grantom
„Nemčina do materských škôl“. Dopravnú výchovu
podporí grant „Bezpečne na cestách“. Ekologické
cítenie program pre zamestnancov „Zelená
dobrovoľníkom“. Pre znevýhodnené deti je určený
program „Vzdelaním k integrácii“. V druhom
štvrťroku otvorí vysokoškolský grant „Rozvíjať
technik(o)u“, granty „Vzdelanie = budúcnosť“
pre detské domovy a „Budúcnosť aj s autizmom“
pre zariadenia venujúce sa deťom s autizmom.
Tretiemu štvrťroku dominuje opäť technika
s projektom „Stredné školy a technika“ a ekologické
„Zelené vzdelávanie“. „Projekty zamestnancov“ sa
podávajú celoročne. Viac na stránke Nadácie.

Nadácia prináša nemčinu do
ďalších materských škôl

Online podávanie žiadostí je
odteraz ešte jednoduchšie

Skrášľovanie prostredia
dobrovoľníkmi má zelenú

Cieľom nového grantového programu „Nemčina do
materských škôl" je pravidelná a dlhodobá výučba
jazyka v týchto zariadeniach, v ktorých sa angažujú
zamestnanci Volkswagen Slovakia. O grant môžu
žiadať materské školy v Bratislavskom, Trnavskom
a Nitrianskom kraji. Podmienkou je výučba nemčiny
lektorom minimálne tri razy do týždňa v jednej
skupine počas jedného školského roka, aktívna účasť
na školení v spolupráci s Goetheho Inštitútom a na
záverečnom vyhodnotení. Vyplnené žiadosti
posielajte do 31. marca 2016 na adresu Nadácie.
Zaregistrovať sa treba online.

Internetová stránka Nadácie Volkswagen Slovakia
má od januára nový prehľadnejší dizajn! Okrem
predchádzajúcich informácií na nej pribudli
aj zaujímavé fotogalérie a videá z aktivít a zo života
Nadácie. Aktuálne vypísané grantové programy
s možnosťou vyplnenia online formulára žiadosti
o grant nájdete v sekcii Podporujeme. Každú žiadosť
je potrebné na tejto webovej stránke Nadácie
zaregistrovať a zároveň ju kompletnú v tlačenej
papierovej podobe doručiť v jednom origináli aj s
podpismi na adresu: Nadácia Volkswagen Slovakia,
Jána Jonáša 1, 843 02 Bratislava.

Vo februári otvára Nadácia nový grantový program
„Zelená dobrovoľníkom" . Určený je školám
v spolupráci so zamestnancom Volkswagen Slovakia.
Nadväzuje a rozširuje úspešný projekt „Zelenej
spolupráce“, ktorej sa minulý rok zúčastnilo takmer
200 dobrovoľníkov. Zapojte sa a pomôžte skrášliť
prostredie na dvoroch materských a základných
škôl, na ktorých denne trávia čas i vaše ratolesti.
Online žiadosti podávajte do 29. februára 2016.
Úprave areálu, oprave lavičiek, ihriska či sadeniu sa
budú dobrovoľníci venovať počas jarných mesiacov.
Vybrané projekty sa zrealizujú od marca do mája.

Zamestnanecké projekty sú
opäť otvorené vašim nápadom

Deti z Kostolišťa získavajú
pozitívny vzťah ku knihám

Už 25. februára končí prvé tohtoročné kolo grantu
„Projekty zamestnancov“ . Žiadať oň môžu
verejnoprospešné organizácie v spolupráci
so zamestnancom Volkswagen Slovakia. Výška
podpory je max. 1 000 € na projekt. Pomôžte tým,
ktorí to potrebujú! Témy sú: vzdelávanie v oblasti
techniky, nemčiny, pohybovej a dopravnej výchovy
ako aj podpora sociálne či inak znevýhodnených
osôb. Nezabudnite podať vašu žiadosť online.

Miroslava Spustová realizovaným zamestnaneckým
projektom podporila dôležitú myšlienku „Rozvoja
jazykovej gramotnosti u detí v predškolskej
edukačnej realite“ v Materskej škole Kostolište.
Z poskytnutej finančnej podpory Nadácie
Volkswagen Slovakia a Občianskeho združenia
Radostné deti pri Materskej škole Kostolište bol
zakúpený nábytok do detskej knižnice ako aj knihy
a DVD v slovenskom i nemeckom jazyku.

Pomôcť tým, čo to potrebujú,
môžu aj 2 % z vašich daní
Za sedem rokov existencie podporila Nadácia
prostredníctvom grantov viac ako 420 projektov. Aj
vy nám môžete pomôcť pomáhať. Vďaka 2 %
z vašich daní bude môcť Nadácia ďalej podporovať
vzdelávacie projekty na Slovensku pre všetky stupne
škôl, dvojjazyčnú výchovu, rešpekt k prírode,
bezpečnosť detí na cestách, zdravotne a sociálne
znevýhodnené deti i verejnoprospešnú činnosť
zamestnancov Volkswagen Slovakia. Ďakujeme!
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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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Darujte svoje 2 % na pomoc
druhým
Aj vy sa môžete stať súčasťou dobročinných aktivít
Nadácie Volkswagen Slovakia. Poukázaním 2 % z dane
prispejete na pomoc sirotám, deťom z detských domovov,
znevýhodneným osobám a sociálne slabším z celého
Slovenska. Tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu
zaplatenej dane s presným postupom nájdete
na internetovej stránke Nadácie. Zamestnanci spoločnosti
Volkswagen Slovakia môžu vyplnené vyhlásenie, ktoré
nájdu v marcovej výplatnej páske, odovzdať v kancelárii
Nadácie, mzdovej učtárni, svojmu supervízorovi alebo
príslušnej personalistke najneskôr do 20. apríla 2016.
Poukázané finančné prostriedky budú použité na podporu
zmysluplných projektov zameraných na vzdelávanie
a dvojjazyčnú výchovu, bezpečnosť najmenších na cestách,
budovanie pozitívneho vzťahu detí k prírode, ako aj
verejnoprospešnú činnosť a angažovanosť zamestnancov
Volkswagen Slovakia v dobrovoľníckych aktivitách.

Experimentovanie po nemecky
na hodinách prírodovedy

Grantový program „Vzdelaním
k integrácii“ je otvorený

Zelená dobrovoľníkom
v Devínskej Novej Vsi

Experimentovanie po nemecky je prvý komplexne
vypracovaný koncept výučby prírodovedy v nemeckom
jazyku pre prvý stupeň základných škôl v Európe, ktorý
vznikol na základe spolupráce Goetheho inštitútu
a Nadácie Volkswagen Slovakia. Edukačný program
podporuje praktickú výučbu nemčiny prostredníctvom
zaujímavých experimentov. V rámci projektu Nadácia
podporila vznik pracovných listov a prvé školenie učiteľov
z bratislavskej Základnej školy Ivana Bukovčana, ktorí už
začali s pilotnou výučbou. Pracovné listy obsahujú rôzne
pokusy, cvičenia na slovnú zásobu a teóriu zameranú
na témy: voda, vzduch, magnetizmus, auto, látky
a rastliny. Dostupné sú na internetovej stránke Nadácie.

Od 23. marca je otvorený grantový program
na podporu vzdelávania a integrácie telesne a mentálne
postihnutých detí a mládeže. O grant sa môžu uchádzať
zariadenia a domovy sociálnych služieb, ako aj internátne
školy pre deti s postihnutím s celodennou starostlivosťou.
Cieľom programu je podporiť výchovno-vzdelávacie
procesy, ktoré pomáhajú postihnutým deťom a mladým
rozvíjať ich individuálne schopnosti a sociálne zručnosti,
a tým im uľahčujú začlenenie sa do spoločnosti a zvyšujú
šance na trhu práce. Žiadosť o grant je potrebné podať
vyplnením online formulára na internetovej stránke
Nadácie. Vybrané projekty budú podporené finančným
grantom až do výšky 2000 €.

Nadácia Volkswagen Slovakia pre vás aj tento rok
pripravila akciu zameranú na ochranu a skrášlenie
životného prostredia. V sobotu 9. apríla spoločne
skrášlime školský dvor Základnej školy Ivana Bukovčana
v Devínskej Novej Vsi. Zamestnanci Volkswagen Slovakia,
priatelia, rodičia žiakov a ďaľší dobrovoľníci môžu pomôcť
upraviť a vyčistiť areál oboch budov školy, vymaľovať
múry, strihať kríky či vysádzať rastliny. Prihlásiť sa môžete
na adrese extern.katarina.polakovicova@volkswagen.sk.
Čaká na vás dobrá nálada v príjemnej spoločnosti kolegov,
známych a kotlíkový guláš. Zelená dobrovoľníkom bude
pokračovať 14. mája v Martine, kde upravíme areál
Materskej školy na Družstevnej ulici.

Zelená dobrovoľníkom
po prvýkrát aj na ďalších školách

Programovanie robotov
na Gymnáziu v Senci

Ako odozva na početné žiadosti zamestnancov o rozšírenie
„zelenej brigády“ zameranej na revitalizáciu školských
dvorov vznikol nový program Zelená dobrovoľníkom.
Hlavným cieľom je podpora ďalších regiónov, z ktorých
pochádzajú zamestnanci Volkswagen Slovakia. Na základe
vysokého počtu prijatých žiadostí o finančný grant
Nadácia Volkswagen Slovakia zvýšila pôvodne plánovanú
podporu z 9 až na 25 najzaujímavejších projektov
z celého Slovenska. Projekty sa realizujú od jarných
mesiacov až do skončenia školského roka.

Vďaka zamestnaneckému projektu Milana Synaka
z Pilotnej haly sa žiaci Gymnázia v Senci na krúžku robotiky
učia nielen programovať, ale aj prezentovať svoju prácu.
Hlavným cieľom bolo zvýšiť záujem žiakov o techniku
a programovanie, a naučiť ich projektovému mysleniu.
Z podpory Nadácie škola zakúpila robotickú stavebnicu
Lego Mindstorms Education, notebook a tréningový stôl.
Výskumný projekt zameraný na inovatívne metódy
spracovania odpadu žiaci prezentovali aj v nemeckom
jazyku na súťaži First Lego League.

Materiálna zbierka pre choré
deti
Nadácia Volkswagen Slovakia spoločne s Odborovou
organizáciou Volkswagen Slovakia a materskou školou
pri zdravotníckom zariadení vyhlasuje materiálnu zbierku
na pomoc hospitalizovaným deťom. Zbierka bude prebiehať
od 11. apríla do 13. mája. Dary môžete odovzdať
v kancelárii Nadácie (Jána Jonáša 1, 834 02 Bratislava,
1. poschodie budovy A4) alebo Odborovej organizácie
(prízemie budovy A2). Zoznam najpotrebnejších vecných
darov nájdete na intranetovej stránke Nadácie.
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Kontakt na Nadáciu Volkswagen Slovakia:
Ing. Alexandra Pappová, PhD. | PhDr. Mgr. Adriana Smolinská | Mgr. Katarína Polakovičová
Tel.: +421 2 6964 2858, E-Mail: nadacia@volkswagen.sk
www.nadacia-volkswagen.sk

Máj 2016

Vyhodnotenie grantového
programu Rozvíjať technik(o)u
Dňa 13. apríla sa za účasti člena predstavenstva
pre personálnu oblasť a zároveň predsedu správnej rady
Nadácie Volkswagen Slovakia Erica Reutinga, ako aj
správcu Nadácie Borisa Michalíka, uskutočnilo
vyhodnotenie projektov grantového programu Rozvíjať
technik(o)u. Nadácia ním dlhodobo podporuje vzdelávanie
na univerzitách technického zamerania. Zadanie
„zlepšenie pohodlia, funkčnosti a bezpečnosti jazdy
v automobile alebo podnik budúcnosti“ najlepšie
zo šiestich zúčastnených univerzít spracovali
a odprezentovali študenti Strojníckej fakulty Slovenskej
technickej univerzity v Bratislave. Hlavnou témou
víťazného projektu bolo zvýšenie komfortu dôchodcov
a pasažierov so zdravotným postihnutím v automobile.
Študenti vytvorili prototyp ergonomickej sedačky, ktorá
má zmierňovať vplyv vibrácií na pohodlie vodičov
v dôchodkovom veku či so zdravotným postihnutím.

Výnimočné ocenenie Krištáľová
lastovička pre Nadáciu

Aj vy môžete pomôcť chorým
deťom v nemocniciach

Nový celoslovenský projekt
S Nadáciou v pohybe

Nadácia Volkswagen Slovakia získala od Rady pre práva
dieťaťa ocenenie Krištáľová lastovička za priateľský prístup
k deťom. Zároveň 19. apríla odovzdala v Smoleniciach ceny
víťazom literárnej súťaže „Dieťa medzi paragrafmi – práva
detí očami detí“, do ktorej sa zapojilo viac ako tisíc malých
autorov z 220 škôl z celého Slovenska. Najlepších
60 príbehov bude zverejnených v pripravovanej knižnej
publikácii Deti nahlas. Literárna súťaž sa už počas svojho
prvého ročníka stala najväčšou na Slovensku vôbec.
Priniesla nám veľa poznatkov o tom, čo deti trápi a na čo,
ako dospelí, často zabúdame. Detské príbehy sa stali
cenným zdrojom informácií, ktoré budú využité
pri praktickej ochrane práv detí.

Od 11. apríla prebieha Materiálna zbierka na pomoc deťom
hospitalizovaným v nemocniciach. Zbierku iniciovala
Nadácia Volkswagen Slovakia spoločne s Odborovou
organizáciou Volkswagen Slovakia a Materskou
školou pri zdravotníckom zariadení. Pomoc bude
smerovať na všetky pracoviská materskej školy – deťom
vo veku do sedem rokov na rôznych oddeleniach
nemocnice na Kramároch a na Antolskej ulici v Bratislave.
Zoznam vecných darov, ktoré deti v nemocniciach najviac
potešia, nájdete na intranetovej stránke Nadácie. Dary
môžete do 20. mája odovzdať v kancelárii Nadácie
(1. poschodie budovy A4) alebo Odborovej organizácie
(1. poschodie budovy A2).

Nadácia Volkswagen Slovakia štartuje jedinečný dlhodobý
projekt na podporu detských domovov a domovov
sociálnych služieb na Slovensku. Zariadeniam uľahčí ich
denný režim zapožičaním auta na celých šesť mesiacov. Aj
týmto spôsobom Nadácia Volkswagen Slovakia pokračuje
v rozširovaní svojich zmysluplných aktivít v sociálnej sfére.
Prvý Volkswagen up! je už s Nadáciou v pohybe
na východnom Slovensku v detskom domove v Košickej
Novej Vsi. Žiadosť so zdôvodnením potreby tejto formy
pomoci je potrebné podať online do 31. mája. Podporený
subjekt bude spomedzi prijatých žiadostí vyžrebovaný
v júni 2016. Podrobné podmienky a pravidlá projektu
S Nadáciou v pohybe nájdete na stránke Nadácie.

Vyhodnotenie interaktívnej
súťaže Bezpečne na bicykli

Deti v Čereňanoch sa správajú
bezpečnejšie na cestách

Vďaka spolupráci Nadácie Volkswagen Slovakia
a neziskovej organizácie Terra Grata vznikol minulý rok
unikátny projekt pre mladých cyklistov „Bezpečne na
bicykli“. Internetová edukačná hra interaktívnou formou
vedie deti k bezpečnému správaniu sa v rôznych
dopravných situáciách. Deti ich spoznávajú z pozície
cyklistu v reálnom dynamickom 3D prostredí. Do prvého
ročníka hry sa zapojilo 240 škôl a deti počas neho odohrali
až 3904 hier. Slávnostné vyhodnotenie prvého ročníka
súťaže sa konalo 20. apríla na dopravnom ihrisku v Trnave.

Zamestnaneckým projektom Eva Dejčíková zo sekretariátu
vedenia martinského závodu podporila vybudovanie
prenosného dopravného ihriska a zavedenie pravidelných
dopravno-edukačných aktivít pre deti v predškolskom
veku z obce Čereňany. Hlavným cieľom projektu je
zážitkové učenie dopravnej výchovy. Deti vďaka nemu
získavajú praktické schopnosti a osvojujú si základné
pravidlá správania sa na cestách. Z príspevku Nadácie boli
zakúpené dopravné značky, signalizačné zariadenie, detské
bicykle a prilby.

Aktuálne možnosti podpory
a grantových programov
Nadácia Volkswagen Slovakia vypísala tri grantové
programy v rôznych oblastiach. O grant sa opäť môžu
uchádzať angažovaní zamestnanci Volkswagen Slovakia
v druhom kole programu „Projekty zamestnancov“, ktoré
bude otvorené do 15. mája. Detské domovy môžu
do 8. júna podať žiadosť v rámci programu „Vzdelanie
= Budúcnosť“ a do 30. mája aj v novom projekte
„S Nadáciou v pohybe“. Vysoké školy technického
zamerania môžu do 15. mája predkladať projekty v rámci
programu „Rozvíjať technik(o)u“.

Kontakt s médiami: Mgr. Vladimír Machalík, hovorca spoločnosti Volkswagen Slovakia
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 | Mgr. Katarína Polakovičová
Tel.: +421 2 6964 2858, E-Mail: nadacia@volkswagen.sk
www.nadacia-volkswagen.sk
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Deň otvorených dverí
Volkswagen Slovakia s Nadáciou
Pri príležitosti Dňa otvorených dverí spoločnosti
Volkswagen Slovakia,
ktorý
sa
konal 29. mája,
prešlo jej bránami takmer 30 000 návštevníkov.
Mnohí
z
nich
smerovali
aj
do
stánku
Nadácie
Volkswagen
Slovakia
s
rôznymi
interaktívnymi úlohami. Zaujímavé ceny tu na vás
čakali v Kolese šťastia, mladí vedci si mohli
vyskúšať rôzne experimenty, fanúšikovia výroby
automobilov zas prácu mechatronika, či preveriť si
zručnosť
vynaliezavou
rozcvičkou
rúk.
Pútavou
atrakciou pre tvorivých lakovačov boli voľné plochy
karosérií. Tí menší sa mohli realizovať v „tvorivom“
kútiku. Pri stánku Nadácie sa nachádzalo aj posledné
stanovište zaujímavej hry „Pátrač Tino“, spočívajúcej
v plnení úloh rozmiestnených po celom areáli. Prvé
fotky z podujatia nájdete vo fotogalérii na internetovej stránke Nadácie.

Poďakovanie dobrovoľníkom

Nová výročná správa Nadácie

Ukončenie školského roka

Nadácia Volkswagen Slovakia ďakuje všetkým takmer
130 dobrovoľníkom, ktorí aj tento rok priložili ruku
k dielu a pomohli zveľadiť naše školské dvory
na akcii „Zelená dobrovoľníkom“. Tohtoročnú sezónu
odštartovali 23. apríla na Základnej škole Ivana
Bukovčana v Devínskej Novej Vsi v Bratislave
a pokračovali už tradične v areáli Materskej školy
na
Družstevnej
ulici
v
Martine
14.
mája.
Dobrovoľníci z radov zamestnancov, rodičia, učitelia
a priaznivci škôl vymaľovali, vyčistili areály, zasadili
a upravili zeleň v nich. Obe podujatia sprevádzala
dobrá nálada, ku ktorej na záver prispel aj chutný
kotlíkový guláš. Všetkým dobrovoľníkom ďakujeme.

Prečítajte si výročnú správu Nadácie Volkswagen
Slovakia za uplynulý rok. Obsahuje sumarizáciu
roka 2015 v číslach a v prehľade realizovaných
aktivít. Nachádzajú sa v nej informácie o oblastiach
podpory a s nimi súvisiacimi grantovými programami,
ako
aj
o
rôznorodých
dlhodobých
i mimoriadnych projektoch počas siedmeho roka
pôsobenia
Nadácie.
Kompletizuje
ju
rozpis
prerozdelených finančných prostriedkov jednotlivým
subjektom
podľa príslušných
podporovaných
oblastí spolu s informáciami o zastúpení a zložení
orgánov Nadácie. Výročná správa je dostupná aj
online na stránke Nadácie.

Končí sa ďalší školský rok, počas ktorého deti a žiaci
rozvíjali svoje jazykové schopnosti. Triedy s rozšírenou
výučbou
nemeckého
jazyka
dlhodobo
podporované
Nadáciou
Volkswagen
Slovakia
na Základnej škole Ivana Bukovčana, v Materskej
škole Pavla Horova
v Bratislave a na Družstevnej
ulici v Martine navštevovalo až 225 detí. Viac ako
20 predškolákov z Materskej školy Pavla Horova
bude s nemčinou pokračovať v prvom ročníku
základnej školy, kde sa po prvýkrát otvorí aj piaty
ročník „nemeckej“ triedy. Zároveň škola preberie
Plaketu
Nemeckého
jazykového
diplomu
(Deutsches Sprachdiplom).

Vyhodnotenie obľúbených
„Projektov zamestnancov“

Prvý „Projekt zamestnancov“
zrealizovaný v roku 2016

Dňa 27. mája 2016 hodnotiaca komisia rozhodla
o podporených žiadostiach o grant na projekt
v druhom tohtoročnom kole grantového programu
„Projekty zamestnancov“. Podporených bolo ďalších
27 subjektov, do činnosti ktorých sa aktívne
zapájajú zamestnanci Volkswagen Slovakia. Nadácia
plánuje
podporiť
verejnoprospešnú
iniciatívu
zamestnancov Volkswagen Slovakia aj v druhej
polovici
roka
2016
otvorením
tretieho
kola
obľúbeného grantového programu už v septembri.

Jedným zo 70 v tomto roku Nadáciou Volkswagen
Slovakia podporených projektov zamestnancov je
projekt
Jána
Janovíčka
z
haly
H8
(výroba
agregátov) realizovaný v Materskej škole neveľkej
obce Prietrž. Z grantu bol zakúpený základný
didaktický materiál na dopravnú výchovu. Deti sa
vďaka nemu oboznámili s rôznymi dopravnými
prostriedkami, postupne sa pripravili na samostatný
pohyb v bežnej cestnej premávke, a taktiež sa naučili
správne reagovať na možné nebezpečenstvá.

Aktuálne grantové programy
Nadácia Volkswagen Slovakia otvorila grantový program
„Budúcnosť aj s autizmom“ podporujúci výchovnovzdelávacie a terapeutické projekty zamerané na deti
s autizmom, ich aktivizáciu a integráciu. Subjekty môžu
žiadosť o grant zaregistrovať online do 14. septembra.
Grantový program „Rozvíjať technik(o)u” na podporu
vysokých škôl technického zamerania je tento rok
orientovaný na ich spoluprácu so základnými a strednými
školami. Podať žiadosť online a následne ju v tlačenej
podobe odoslať je možné do 5. septembra.

Kontakt na Nadáciu Volkswagen Slovakia:
Ing. Boris Michalík, správca Nadácie Volkswagen Slovakia
Projektové manažérky Nadácie Volkswagen Slovakia:
Ing. Alexandra Pappová, PhD. | PhDr. Mgr. Adriana Smolinská | Mgr. Katarína Polakovičová
Tel.: +421 2 6964 2858, E-Mail: nadacia@volkswagen.sk
www.nadacia-volkswagen.sk

Júl – August 2016

Už druhý detský domov
„S Nadáciou v pohybe“
V júni prebehlo žrebovanie o druhý šťastný detský domov,
ktorý na pol roka získal vďaka novému projektu Nadácie
automobil. Stal sa ním najväčší detský domov
na Slovensku „Lienka“ vo Veľkých Kapušanoch. Kľúče
od auta slávnostne odovzdal zástupkyni detského domova
správca Nadácie Volkswagen Slovakia Boris Michalík.
Červený Volkswagen up! je už na mieste, kde v súčasnosti
pomáha viac ako 160 deťom a vychovávateľom.
Popri každodenných povinnostiach ich rozváža aj na rôzne
voľnočasové aktivity – do futbalového krúžku, na hodiny
tanečnej a na návštevy vlastných rodín. Ďalšie žrebovanie
o tretie auto prebehne v októbri. Môže sa doň zapojiť
každý detský domov alebo zariadenie sociálnych služieb,
ktoré včas zaregistruje online žiadosť o účasť na projekte.
Viac informácií o projekte a s ním spojených najbližších
termínoch získate na internetovej stránke Nadácie.
Neprehliadnite na nej ani zaujímavé video.

Široké možnosti podpory
pre znevýhodnené deti

„Hrajme sa na povolania“
v dennom tábore

Úspešné zakončenie materiálnej
zbierky pre choré deti

Viaceré z aktivít Nadácie Volkswagen Slovakia smerujú
na podporu detí z detských domovov alebo detí telesne
či mentálne postihnutých. Prostredníctvom grantového
programu „Vzdelanie = budúcnosť“ sa už realizuje päť
projektov pre deti z detských domovov v júni podporených
sumou takmer 10 000 €. Až deväť rôznorodých projektov
pre zdravotne znevýhodnené deti získalo v uplynulom
mesiaci grant vďaka programu „Vzdelaním k integrácii“
v celkovej výške 14 000 €. Aktuálne je otvorený grantový
program „Budúcnosť aj s autizmom“, ktorého cieľom je
podpora edukačných procesov, terapeutických prístupov
a integrácie detí s autistickým syndrómom. Viac o formách
podpory zo strany Nadácie v tejto oblasti sa dočítate tu.

Občianske združenie Eduplex, ktorého výstavu v Bory Mall
„Mesto povolaní“ Nadácia Volkswagen Slovakia podporuje
už štvrtý rok, organizuje päťdňový letný tábor v troch
turnusoch pre deti od 6 do 12 rokov. Prvý sa uskutoční už
od 11. do 15. júla. Deti sa budú hrať na rôzne povolania
zo sveta dospelých, každý deň si nejaké vyskúšajú
a zoznámia sa s reálnym prostredím, v ktorom sa
vykonáva. Podniknú výlety na rôzne miesta, na ktorých sa
zahrajú na moderátorov, policajtov, hasičov, stavbárov,
lesníkov či chovateľov koní. Bude pre nich pripravené
množstvo úloh, hier a zábavných aktivít. Prihlásiť svoje
dieťa do tábora môžete tu. Zamestnanci Volkswagen
Slovakia získajú na tábor zľavu 15 % na dieťa.

Nadácia Volkswagen Slovakia ďakuje všetkým, ktorí
prispeli do materiálnej zbierky pre choré deti
v nemocniciach a množstvom krásnych darčekov vyčarili
úsmev na ich tvárach. Zbierku im odovzdal predseda
správnej rady Nadácie Eric Reuting v Detskej fakultnej
nemocnici na Kramároch spolu so zástupkyňami Nadácie.
Darčeky poputovali aj na ďalšie dve pracoviská Materskej
školy pri zdravotníckom zariadení – na oddelenie
infektológie a geografickej medicíny nemocnice
na Kramároch a do nemocnice na Antolskej ulici
v Petržalke. Deti, ktoré mohli opustiť lôžka, si pre návštevu
pripravili milé vystúpenie. Fotodokumentáciu z odovzdania
nájdete tu. Ešte raz ďakujeme všetkým štedrým darcom.

Aktuálne otvorené „Projekty
zamestnancov Partner“

Dobrovoľnícka aktivita
zamestnanca pre radosť detí

Grantový program „Projekty zamestnancov Partner“
slúžiaci na podporu angažovanosti a verejnoprospešných
aktivít zamestnancov spoločnosti Porsche Slovakia sa
v tomto roku rozšíril o zamestnancov spoločnosti
AutoVision Slovakia. Subjektu, s ktorým spolupracujú,
môžu pomôcť sumou do 1 000 € na projekt v rôznych
oblastiach: vzdelávaní v technike, dopravnej a pohybovej
výchove, nemeckom jazyku a v neposlednom rade aj
vo vzdelávaní pre znevýhodnené skupiny občanov. Čas
na podanie online žiadosti máte až do 15. augusta 2016.

Nadácia Volkswagen Slovakia podporila zamestnanecký
projekt Mariána Ivana z montáže VW/Audi realizovaný
v materskej škole patriacej k Základnej škole v obci
Tekovské Nemce. Myšlienka projektu podporuje rozvoj
psychomotorického vývoja detí predškolského veku.
Počas realizácie projektu boli zorganizované rôznorodé
motivačné a zdraviu prospešné edukačné aktivity
v upravenom prostredí. K úspechu projektu prispeli svojim
nasadením a dobrovoľníckou činnosťou vo voľnom čase aj
samotní rodičia detí.

Automobilová JUNIOR
akadémia už v auguste
Nadácia Volkswagen Slovakia a Volkswagen Slovakia
organizujú v spolupráci so Strojníckou fakultou Slovenskej
technickej univerzity a Zväzom automobilového priemyslu
letnú tematickú akadémiu. Uskutoční sa od 22.8.
do 26.8.2016. Zúčastniť sa na nej môžu všetci mladí
automobiloví nadšenci, ktorí práve ukončili 7. alebo
8. ročník základnej školy. Vďaka príspevku Nadácie získa
miesto pre svoje dieťa prvých 30 zamestnancov
Volkswagen Slovakia za zvýhodnenú sumu 30 €. Viac
informácií a online prihlášku nájdete tu.

Kontakt na Nadáciu Volkswagen Slovakia:
Ing. Boris Michalík, správca Nadácie Volkswagen Slovakia
Projektové manažérky Nadácie Volkswagen Slovakia:
Ing. Alexandra Pappová, PhD. | PhDr. Mgr. Adriana Smolinská | Mgr. Katarína Mariňáková
Tel.: +421 2 6964 2858, E-Mail: nadacia@volkswagen.sk
www.nadacia-volkswagen.sk
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Slávnostné otvorenie nového
školského roka
Dňa 5. septembra začal aj na Základnej škole Ivana
Bukovčana nový školský rok. Pri slávnostnej príležitosti
otvorenia brán školy po dvojmesačných letných
prázdninách privítal žiakov, a osobitne nových prvákov,
predseda predstavenstva a člen správnej rady
Nadácie Volkswagen Slovakia Ralf Sacht. Nový školský rok
so sebou prináša rozšírenie výučby nemeckého jazyka na
druhý stupeň. Vďaka príspevku Nadácie si môžu piataci
prvýkrát preveriť svoje jazykové znalosti a získať certifikát
Goetheho inštitútu Fit in Deutsch 1. V ôsmej triede budú
môcť získať
prestížny Nemecký jazykový diplom
(Deutsches Sprachdiplom) udeľovaný organizáciou
ministerstiev kultúry a školstva Spolkovej republiky
Nemecko. Pre štvrtákov na prvom stupni je zas pripravená
novinka v podobe projektového vyučovania – na ňom budú
žiaci pod vedením nemeckých lektorov nacvičovať
divadelné predstavenie.

Úspešná Automobilová JUNIOR
akadémia

Príďte na workshop Technika
hrou od základných škôl

Ekovýchova s DAPHNE plná
zážitkov

V týždni od 22.8. do 26.8.2016 prebiehala v bratislavskom
závode Volkswagen Slovakia a na Strojníckej fakulte STU
letná akadémia zorganizovaná v spolupráci so Zväzom
automobilového priemyslu. Zúčastnilo sa jej až 81 mladých
automobilových nadšencov zo základných škôl.
Zamestnanci Volkswagen Slovakia mohli vďaka príspevku
Nadácie prihlásiť svoje dieťa do AJA za zvýhodnenú sumu.
Deti sa počas celých dvoch dní oboznamovali s prácou
rôznych oddelení Volkswagen Slovakia a s činnosťou
Nadácie. Až na desiatich interaktívnych stanovištiach si
hravou formou približovali ich fungovanie. V rámci
pestrého programu sa okrem adrenalínových jázd
zúčastnili aj na stretnutiach s manažmentom.

Dňa 20. septembra sa uskutoční workshop ku konceptu
technického vzdelávania rozšírenému z materských
na základné školy. Nadácia Volkswagen Slovakia naň
pozýva
všetkých
riaditeľov
základných
škôl
z Bratislavského kraja, aby im predstavila nový projekt
Technika hrou od základných škôl. Po úvodných
informáciách sa aktivity sústredia na interaktívne úlohy,
ktoré sú jadrom vzdelávacieho projektu. Účastníci si budú
môcť v menších skupinách vyskúšať pokusy zamerané na
skúmanie magnetizmu a elektriny či na stroje a ich
konštrukciu. Projekt bude s podporou Nadácie zavedený
do 25 základných škôl. Počas školského roka budú medzi
nimi putovať sady potrebných technických pomôcok.

Novým projektom Živá učebnica na Devínskej Kobyle
Nadácia Volkswagen Slovakia rozširuje svoje aktivity
v oblasti ekológie. Uskutočňuje sa vďaka spolupráci
s organizáciou DAPHNE dlhoročne zameranej
na environmentálnu výchovu. Do zážitkového
vzdelávacieho projektu venujúcemu sa prírodnej rezervácii
Devínskej Kobyly sú zapojené deti zo Základnej školy Ivana
Bukovčana a Materskej školy Pavla Horova v Devínskej
Novej Vsi. Žiaci prvého stupňa preberajú v okolí Sandbergu
hravou formou témy zo štátneho vzdelávacieho programu
– zoznamujú sa s minulosťou tejto oblasti a so súčasným
prírodným bohatstvom Devínskej Kobyly. Video
a metodiku k projektu nájdete na stránke Nadácie.

Podpora „Našich Volkswagen
detí“ pokračuje

V Méte vedú vzdelaním
k samostatnosti

Pomoc sirotám po zamestnancoch Volkswagen Slovakia zo
strany Nadácie je už tradíciou a každým rokom sa jej
rozsah zväčšuje. Možnosť zúčastniť sa na vedeckotechnickom letnom tábore v Chorvátsku organizovanom
združením AMAVET vďaka jej podpore využilo sedem
z týchto detí. O príspevok na jazykové vzdelávanie ich
požiadalo 12. Pri príležitosti začiatku školského roka
dostane každé zo 63 pozostalých detí od Nadácie
edukačný balíček a všetci študujúci získajú príspevok
vo výške 200 € na školský rok.

Nadácia Volkswagen Slovakia podporila zamestnanecký
projekt zamestnanca martinského závodu Petra Košuta.
Pre ľudí s autizmom, autistickými črtami a mentálnym
postihnutím z Domova sociálnych služieb Méta v Martine
prostredníctvom projektu pomohol vytvoriť špeciálne
štruktúrované úlohy. Úlohy zohľadňujú potreby ľudí
s autizmom a rešpektujú úroveň vo vzdelávaní každého
jednotlivca. Z grantu boli zakúpené pomôcky a bolo
vytvorených 40 štruktúrovaných úloh pre prijímateľov
sociálnych služieb.

Aktuálne grantové programy
Nadácie v rôznych oblastiach
Nadácia ponúka v najbližšom období široké možnosti
podpory v rôznych oblastiach. Otvorené je momentálne už
tretie kolo grantového programu Projekty zamestnancov
na podporu dobročinnosti zamestnancov, grantový
program Budúcnosť aj s autizmom pre špeciálne
vzdelávacie zariadenia, Stredné školy a technika
pre odborné školy a Zelené vzdelávanie na podporu
ekologického zmýšľania na základných školách. Viac
informácií ziskate na stránke Nadácie.

Kontakt na Nadáciu Volkswagen Slovakia:
Ing. Boris Michalík, správca Nadácie Volkswagen Slovakia
Projektové manažérky Nadácie Volkswagen Slovakia:
Mgr. Katarína Mariňáková | Ing. Alexandra Pappová, PhD. | PhDr. Mgr. Adriana Smolinská
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www.nadacia-volkswagen.sk
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Učitelia na workshope „Technika
hrou od základných škôl“
Dňa 20. septembra Nadácia Volkswagen Slovakia
zorganizovala v Bratislave workshop, na ktorom
predstavila učiteľom nový koncept technického
vzdelávania „Technika hrou od základných škôl“. Nadácia
ním v spolupráci s Trnavskou univerzitou nadväzuje
na úspešný dvojročný cyklus doposiaľ zameraný len
na materské školy. Takmer 50 zúčastnených učiteľov
z 25 základných škôl v Bratislave sa mohlo inšpirovať
kreatívnymi nápadmi, ako žiakov už na prvom stupni
základných škôl nadchnúť pre techniku. Ak sa školy
rozhodnú zapojiť sa do projektu, motiváciou
pre samotných učiteľov je bezplatné akreditované školenie
spolu s názornými príkladmi aktivít, metodické príručky,
pracovné listy a putovné sady s pomôckami
na realizovanie aktivít. Zábavné pokusy ako napríklad
zdvihnúť predmet pomocou prúdu vody alebo odmerať
rýchlosť vetra si mohli v praxi vyskúšať už na workshope.

Finančná podpora ďalších
zmysluplných projektov

Prihláste sa do súťaže
o najlepšie dopravné video

Aby to aj deti z detských
domovov mali ľahšie

Nadácia Volkswagen Slovakia aktuálne rozhodla
o najlepších projektoch dvoch grantových programov.
Jedným z nich je „Rozvíjať technik(o)u“ určený pre vysoké
školy technického zamerania. Sumou spolu viac ako
35 000 € bolo podporených 6 univerzít, ktoré sa najlepšie
popasovali so zadaním na tému spolupráce so základnými
alebo strednými školami. Nadácia chce aj týmto spôsobom
podporiť kontinuitu technického vzdelávania na všetkých
stupňoch škôl. V druhom vyhodnotenom grantovom
programe „Budúcnosť aj s autizmom“ Nadácia
prerozdelila na 8 vybraných projektov takmer 27 000 €.
Cieľom jeho už druhého ročníka je podpora vzdelávania
a integrácie autistických detí a mládeže na Slovensku.

V rámci grantového programu „Bezpečne na cestách
pre základné a stredné školy” chce Nadácia Volkswagen
Slovakia zatraktívniť tému dopravnej výchovy aj pre žiakov
a študentov základných a stredných škôl. V spolupráci
s agentúrou pre vzdelanie a vedu SEA pre nich pripravila
súťažný projekt „Mladý filmový tvorca“. Svoj talent
a technickú zručnosť v ňom budú môcť predviesť
pri tvorbe krátkeho animovaného filmu na tému „Doprava
a bezpečnosť“. Autori si sami vymyslia námet, napíšu
scenár, film zrežírujú, nakrútia a zostrihajú. Ocenení budú
nielen najúspešnejší filmári v rôznych kategóriách, ale aj
školy, ktoré navštevujú. Ich víťazné práce sa budú
premietať na veľtrhu „Bibliotéka – Pedagogika”.

Nadácia Volkswagen Slovakia je partnerom projektu
spolupráce troch automobiliek „Vodičské preukazy
pre detské domovy“, vďaka ktorému malo 100 mladých
dospelých z detských domovov jedinečnú príležitosť získať
finančnú podporu na vodičský preukaz. Prví mladí kurzy už
úspešne absolvovali. Výnimočný projekt im má zvýšiť
šance na budúce uplatnenie sa a uľahčiť im zaradenie sa
na trh práce. Video z projektu si môžete pozrieť tu.
Nadácia Volkswagen Slovakia podporuje v súčasnosti
domovy aj zapožičaním áut v rámci projektu „S Nadáciou
v pohybe“. Prihlásiť sa do jeho druhého kola môžu detské
domovy a domovy sociálnych služieb už len do 13. októbra,
kedy bude vyžrebovaný ďalší užívateľ.

Získajte grant so „Zeleným
vzdelávaním“

Piešťanské Jazdy zručnosti
počas Dopravného dňa

Nadácia Volkswagen Slovakia už druhý rok podporuje
ekologicky zamerané aktivity grantovým programom
„Zelené vzdelávanie“. Základné školy majú do 12. októbra
posledných pár dní na podanie žiadosti o grant do výšky
2 000 €. Ich úlohou bude pripraviť pre žiakov súťaž
o najlepší „eko-vylepšovák“, ktorý súťažiace skupiny samy
navrhnú a v škole alebo v jej okolí sa aj zrealizuje. Môže ísť
o témy ako separácia, zriadenie kompostoviska, výsadbu,
inštaláciu stojanov na bicykle, zredukovanie plastových
materiálov a pod. Online žiadosť nájdete tu.

Nadácia Volkswagen Slovakia podporila zamestnanecký
projekt vedúceho SKD Košice Ľuboša Zachara zameraný
na dopravnú výchovu. Zúčastnili sa ho žiaci Základnej
školy Holubyho z Piešťan. Realizovaný projekt upevnil
doposiaľ získané teoretické znalosti v tejto oblasti
a zároveň kreatívnou formou prispel k upevneniu
praktických jazdných zručností. Záver projektu v podobe
Dopravného dňa priniesol všetkým zúčastneným
nezabudnuteľné podnety, ktoré ich v reálnej cestnej
premávke povedú bezpečne v rôznorodých situáciách.

Príďte na vyhodnotenie
stredoškolských projektov
Nadácia Volkswagen Slovakia vás pozýva na prezentáciu
najlepších projektov v rámci grantového programu
„Stredné školy a technika“. Uskutoční sa 20. októbra
od 09:00 do 11:45 v priestoroch Autofóra v závode
Volkswagen Slovakia. Grant v hodnote 24 000 € určený
na podporu programovania na stredných odborných
školách prostredníctvom stavebnice Yrobot Nadácia
prerozdelila na osem škôl. Na podujatí uvidíte aj dve
súťažné úlohy – súťaž o najrýchlejšieho robota
a prezentáciu nadstavby pre roboty. Tešíme sa na vás!

Kontakt na Nadáciu Volkswagen Slovakia:
Ing. Boris Michalík, správca Nadácie Volkswagen Slovakia
Projektové manažérky Nadácie Volkswagen Slovakia:
Mgr. Katarína Mariňáková | Ing. Alexandra Pappová, PhD. | PhDr. Mgr. Adriana Smolinská
Tel.: +421 2 6964 2858, E-Mail: nadacia@volkswagen.sk
www.nadacia-volkswagen.sk
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„Stredné školy a technika“
priamo v závode Bratislava
Dňa 20. októbra sa v priestoroch Auto Forumu konalo
vyhodnotenie najlepších projektov grantového programu
„Stredné školy a technika“. Jeho tohtoročným cieľom bolo
zaviesť programovanie na stredných odborných školách.
Pri tvorbe projektov študenti využívali robotickú platformu
Y-robot, ktorá vznikla na Žilinskej univerzite vďaka
finančnej podpore Nadácie Volkswagen Slovakia. Ôsmim
najúspešnejším školám prerozdelila Nadácia minulý rok
24 000 €. Teraz dostali jedinečnú príležitosť odprezentovať
svoje projekty na pôde bratislavského závodu Volkswagen
Slovakia pred odbornou komisiou. Súčasťou podujatia boli
aj dve súťažné úlohy. Najrýchlejšieho robota
naprogramovali študenti zo Strednej priemyselnej školy
elektrotechnickej v Piešťanoch. Robomačka ako najlepšia
nadstavba snímajúca obraz cez webovú kameru zas
priniesla víťazstvo žilinským gymnazistom. Hodnotné ceny
im odovzdal predseda správnej rady Nadácie Eric Reuting.

Úspech grantového programu
„Zelené vzdelávanie“

Vyberte najkrajšie „Pohyblivé
auto“ od detských domovov

Otvorenie Aurelia – prvého
zážitkového centra vedy

Nadácia Volkswagen Slovakia tento rok po druhýkrát
vyhlásila grantový program na podporu ekologicky
zameraných aktivít „Zelené vzdelávanie“. O aktuálnosti
tejto témy svedčí 73 prijatých žiadostí o grant. Nadácia
po rozhodnutí hodnotiacej komisie prerozdelila na ich
podporu celkovú sumu vo výške 26 000 €, z ktorej sa môže
tešiť až 14 subjektov. Vybrané prihlásené základné školy
budú mať tento školský rok za úlohu pripraviť pre žiakov
súťaž o najlepší „eko-vylepšovák“, ktorý súťažiace skupiny
samy alebo v tímoch navrhnú, odprezentujú pred
odbornou porotou a ten najlepší sa na škole alebo v jej
okolí aj zrealizuje. Viac o grantovom programe
a podporených projektoch sa dočítate na stránke Nadácie.

Už piatykrát Nadácia Volkswagen Slovakia pripravila
v predvianočnom období pre deti z detských domovov
a náhradných rodín výherný projekt o Volkswagen up!
a ďalšie zaujímavé ceny. Tento rok mali za úlohu vytvoriť
„pohyblivé auto“. Kreativite a fantázii sa medze nekládli,
model mohol byť vytvorený z akéhokoľvek materiálu –
s jedinou podmienkou, že auto sa bude hýbať. Desať
najlepších autíčok je už vystavených v bratislavskom
závode Volkswagen Slovakia. Aj vy môžete svojho favorita
oznáčiť na hlasovacom lístku a rozhodnúť, ktoré z nich je
NAJ. Hlasovať môžete vo foyer haly H3, kde si môžete
modely i pozrieť, alebo na intranete do 15. novembra.
Víťazný detský domov Nadácia vyhlási 1. decembra 2016.

Dňa 7. novembra 2016 bude v Bratislave otvorené prvé
Zážitkové centrum vedy na Slovensku. Zriadené bolo
v rámci projektu
Popularizácie vedy a techniky
na Slovensku. Jeho účel je vzdelávať zábavnou formou,
pomocou interaktívnych expozícií zvýšiť všeobecný záujem
o vedu a motivovať mladých ľudí k štúdiu technických
odborov či prírodných vied. Návštevníci si z neho budú
odnášať mnohé poznatky o najzaujímavejších javoch
v oblasti fyziky, chémie či biológie. Dva z exponátov boli
v Aureliu umiestnené na vzdelávacie účely v spolupráci
s Nadáciou Volkswagen Slovakia – môžete si tu pozrieť 3D
projekciu premietanú piamo na Audi Q7 alebo skúmať
vplyv vibrácií na vodiča vo Volkswagen up!.

V zmysle motta „Deti – naša
budúcnosť“

Zamestnaneckým projektom
na pomoc deťom v nemocnici

Nadácia Volkswagen Slovakia v tomto roku po prvýkrát
finančne pomohla desiatim zdravotne znevýhodneným
deťom zamestnancov Volkswagen Slovakia. Cieľom novej
formy podpory je okrem pomoci samotným rodičom
v neľahkej situácii aj zvýšenie záujmu ostatných
zamestnancov o svojich kolegov a dianie okolo seba.
Po úspešnom zhodnotení podanej žiadosti je možné
použiť získané prostriedky na pomoc pri integrácii,
edukačné účely, zdravotnícke a terapeutické pomôcky
či rehabilitáciu. Viac informácií nájdete na intranete.

Nadácia Volkswagen Slovakia podporila zamestnanecký
projekt Ingrid Farkašovej z pilotnej haly smerujúci
k zlepšeniu podmienok detí hospitalizovaných na rôznych
oddeleniach nemocnice na bratislavských Kramároch.
Zakúpením edukačných pomôcok z grantu Nadácie môžu
deti v nemocnici aktívnejšie stráviť nútené chvíle na lôžku.
Do výchovnovzdelávacích aktivít sú nenásilne zapájané aj
malé deti pod vedením učiteliek špeciálnej materskej
školy, rešpektujúcich nielen ich edukačné potreby, ale aj
prirodzenú hravosť a nastolený liečebný režim.

Pochutnajte si na koláčikoch
vo Vianočnej cukrárni
Nadácia Volkswagen Slovakia vás aj tento rok 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 od 5. do 7. 12. v čase obeda v jedálňach
závodu Bratislava (A4, H2, H3, H4, H6c), 6. 12. v závode
Stupava a 7. 12. v závode Martin. Nadácia s radosťou
privíta každú ďalšiu dobrovoľnícku výpomoc od kolegov –
pri pečení alebo predaji koláčov. Tešíme sa na vás!
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Ing. Boris Michalík, správca Nadácie Volkswagen Slovakia
Projektové manažérky Nadácie Volkswagen Slovakia:
Mgr. Katarína Mariňáková | Ing. Alexandra Pappová, PhD. | PhDr. Mgr. Adriana Smolinská
Tel.: +421 2 6964 2858, E-Mail: nadacia@volkswagen.sk
www.nadacia-volkswagen.sk
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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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