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Bilingválna
výchova začína
Začiatok školského roka sme privítali spolu
so žiakmi na Základnej škole I. Bukovčana
v Devínskej Novej Vsi a ich rodičmi. Prváčikov v triede pozdravila riaditeľka pani Balogová s triednou učiteľkou a zástupcami
Nadácie Volkswagen. Na deti čakali na stoloch prvé učebné pomôcky ako aj malé prekvapenie od Nadácie. Veríme, že deťom sa
bude v škole páčiť a výučba cudzích jazykov ich bude baviť.

V Bratislave už 125 nemčinárov!

Po nemecky aj v Martine

Novinky v Nadácii

V roku 2010 sme odštartovali v Devínskej
Novej Vsi výučbu prvej slovensko-nemeckej triedy v škôlke na ulici Pavla Horova.

Myšlienka dvojjazyčného vzdelávania sa
ujala aj v Martine, v materskej škôlke na
Družstevnej ulici. Prvé štyri deti, ktoré prešli programom bilingválnej výchovy, nastupujú tento rok do základnej školy. Podobne
ako v Bratislave, aj tu sa okrem nemeckého jazyka vzdelávajú šikovní škôlkari v tzv.
technickom koncepte. Počas týchto hodín
nadobúdajú pozitívny vzťah k prírodným
vedám, technike, objavujú prírodné zákonitosti a fenomény. Nadácia financuje náklady spojené so mzdami učiteliek, investuje do prestavby priestorov
a učebných materiálov.

V Nadácii sme sa rozhodli od septembra
vydávať newsletter. Každý mesiac vám v
ňom chceme priblížiť zaujímavé udalosti, projekty, ktoré vznikli aj vďaka podpore našej Nadácie, a informovať o aktivitách
ako aj grantoch, ktoré sme naplánovali. Od
samého začiatku našej činnosti sú jednou
z oblastí našej podpory verejnoprospešné
projekty zamestnancov. Na tomto priestore vás chceme s nimi pravidelne bližšie zoznamovať a možno aj inšpirovať. Pretože
práve vďaka snahe autorov projektov môžeme spoločne prispieť k rozvoju komunít,
organizácií, alebo centier v našom najbližšom okolí či regióne.

Podpora univerzitných pedagógov

Malý záhradník

Novinkou v podpore vzdelávania je grantový program „Rozvíjať technik(o)u,“ ktorý je
určený pre ambicióznych pedagógov technických univerzít. V tomto roku vybrala komisia päť projektov, ktoré dostanú spolu „finančnú injekciu“ vo výške takmer 51 000 eur.
Budú sa venovať napr. príprave automobilových palív z odpadových plastov, či návrhom rýchlonabíjačky pre elektromobily.

O tom, ako môžeme spraviť svet krajším,
sme sa mohli na vlastné oči presvedčiť počas
realizácie zamestnaneckého projektu pani
Gregáňovej. Vďaka jej iniciatíve sa areál
Materskej škôlky Vysoká pri Morave zmenil na oddychovú a vzdelávaciu zónu. Deti
sa mohli tešiť zo záhradky, spoznávať svet
rastlín. Uvedený projekt bol účastníkmi HR
Fóra ocenený ako jeden z najzaujímavejších!

V súčasnosti tu fungujú už tri „jazykovky.“
Vyústením úspešného projektu v materských školách bolo minuloročné nadviazanie spolupráce so ZŠ I. Bukovčana v Devínskej Novej Vsi. Do 1. triedy nastúpilo 25 žiakov, z ktorých sú dnes už druháci. Výučba
nemčiny pokračuje plynulo ďalej, od septembra nastúpili ďalší prváci. Okrem hodín nemčiny si jazykové znalosti zlepšujú
aj na hodinách telesnej a výtvarnej výchovy.

Vyberte najzaujímavejší projekt a
vyhrajte!
V decembri minulého roka sme podporili 16 projektov, ktoré zrealizovali tímy zo
stredných a vysokých škôl s technickým zameraním. V októbri vyhlásime tie najlepšie
z oboch kategórií. Zapojte sa do rozhodovania aj vy a získajte skvelé ceny ako napríklad auto na víkend či praktický tablet.
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Vyberali sme
víťazné projekty
Ôsmeho októbra predstavili v bratislavskom
závode tímy študentov, ktoré získali podporu
prostredníctvom
grantových
programov
Vysokoškoláci a technika a Stredné školy
a technika, výsledky svojich prác. Do
hodnotenia o najlepší projekt sa zapojilo
takmer 400 zamestnancov nášho podniku!
Nadácia podporila celkovo 16 projektov za
viac ako 41 500 eur.

Ocenené práce
vysokoškolákov
Z 9 vysokoškolských projektov získala Cenu
Volkswagen Slovakia Žilinská univerzita za
vývoj špeciálnej BAN (Body Area Network)
pre
monitoring
pacienta
v domácich
podmienkach. Cenu zamestnancov získal
projekt STU v Bratislave,
zameraný na
realizáciu monopostu do súťaže Formula
student SAE. Prehľad všetkých ocenených
nájdete na intranete Nadácie (klikni sem).

Stredoškoláci bodovali

Novinky v Nadácii

V rámci grantového programu Stredné školy a
technika získalo finančnú podporu 7 projektov.
Prvú cenu Volkswagen Slovakia vyhrala
Stredná priemyselná škola elektrotechnická
z Bratislavy za projekt Robotcross. Cena
zamestnancov Volkswagen Slovakia putovala
tímu zo SOŠ v Rožňave, ktorý zaujal
projektom zaoberajúcim sa simuláciou
brzdového systému a systému ABS. Cenu
časopisu QUARK si vybojoval projekt s
názvom Presne, správne, reprodukovateľne.

K prvému októbru vystriedal Eric Reuting
v Správnej rade Nadácie svojho predchodcu
Wilfrieda von Ratha. „Na nové pracovné
výzvy a kolegov sa teším, “
hovorí.
Profesionálnu dráhu začal v roku 1991 v
spoločnosti Thyssen Guss. V roku 2006 sa stal
personálnym vedúcim nevýrobných úsekov v
závode Audi v nemeckom Neckarslume. Od
roku 2009 bol vedúcim personálneho
oddelenia závodu Volkswagen v nemeckom
Kasseli. Srdečne ho medzi nami vítame
a prajeme mu množstvo pracovných úspechov.

Udeľovala sa i Cena ministra

Úspešný zamestnanecký projekt

Vyvrcholením podujatia
bolo udelenie
prestížnej Ceny ministra školstva, vedy,
výskumu a športu SR. Zo stredných škôl sa
ňou mohol pýšiť projekt zameraný na
simuláciu brzdového systému a systému ABS.
Za VŠ projekt riešiaci problematiku systému
opatrovateľsko-logisticko-robotického zásobovacieho
mechanizmu
z Technickej
univerzity v Košiciach.

Jedným z príkladov kvalitných projektov je
„Pátrač Tino.“ S nápadom na jeho realizáciu
prišiel náš kolega Ján Lazarčík. Projekt určený
pre deti sa zameriava na spoznávanie
najbližšieho regiónu prostredníctvom hry. V
jeho prvej fáze sa pozornosť školákov
upriamila na oblasť Dúbravky. V druhej fáze
sa deti zoznámia s krásami bratislavských
fontán a povesťami, ktoré sa k nim viažu.

Nový grantový program
Nadácia vyhlásila nový grantový program
Stredné školy a technika 2013. Jeho cieľom je
rozširovať moderné prístupy k technickému
vzdelávaniu a prepojenie teórie s praxou. Až
60 učiteľov dostane možnosť zúčastniť sa
školenia, na základe ktorého vypracujú projekt.
Následne získa podporu 13 z nich.

Vedomosti tvoria budúcnosť
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Päť rokov života
Nadácie
V Nadácii Volkswagen Slovakia už päť
rokov cielene pomáhame prostredníctvom
grantových programov zlepšovať podmienky
vzdelávania na Slovensku. Sústreďujeme sa
pritom najmä na mladých ľudí a rozvoj ich
potenciálu. Od vzniku Nadácie sme
vynaložili vyše 869 000 eur a portfólio
programov naďalej rozširujeme. Len tento
rok sme poskytli finančné prostriedky na
realizáciu projektov vo výške 119 000 eur!

Úspešné grantové
programy
Významným pilierom Nadácie je od jej
založenia podpora bilingválnej výchovy,
ktorá sa časom rozšírila o tzv. technický
koncept. Postupne pribúdali ďalšie grantové
programy, z ktorých vo verejnosti
zarezonovala najmä dopravná výchova. Za
5 rokov podporila Nadácia 165 projektov!
„Rástli sme postupne. Keď sa dnes obzriem
späť, je za nami kus práce, množstvo
podporených projektov, spokojných
detí, zamestnancov, nadšených študentov či
učiteľov,“ hovorí Boris Michalík, správca
Nadácie Volkswagen Slovakia.

Meníme život v regiónoch
k lepšiemu
V Nadácii nás teší čoraz väčší záujem zo
strany zamestnancov o podporu projektov,
ktoré navrhujú s cieľom zvýšiť kvalitu života v
regiónoch. Koncom októbra sme dali zelenú
ďalším 15 vzdelávacím projektom. Čoskoro
sa tak rozbehnú verejnoprospešné aktivity,
ktoré zmodernizujú výchovno-vzdelávací
proces v jednotlivých mestách.

Workshop pre učiteľov z 22 škôl

Pomoc pre detské domovy

Grantový program Stredné školy a technika
sme zamerali ešte užšie na prepojenie teórie
a praxe. Jednodňového školenia sa 6. 11.
priamo v závode Volkswagen Slovakia
zúčastnilo 41 učiteľov. Mali možnosť
absolvovať jednu z troch prednášok našich
expertov - z oblastí logistiky, autoelektroniky
a počítačového spracovania obrazu.
Pozitívne ohlasy zo strany pedagógov nás
veľmi potešili. Ich úlohou bude vypracovať
projekt k vybraným témam. Nadácia
Volkswagen Slovakia podporí 13 z nich.
Učitelia získali vedomosti o najmodernejších
technológiách využívaných
v automobilovom priemysle.

Jednou z oblastí, ktorej v Nadácii
Volkswagen Slovakia prikladáme
mimoriadny význam, je podpora detí v
detských domovoch. Vďaka grantovému
programu Vzdelanie=budúcnosť získajú
tento rok štyri domovy finančnú pomoc vo
výške 7 910 eur. Vybrané projekty sú
zamerané na zvýšenie dopravnej
gramotnosti detí a mladistvých ako aj
integráciu informačných a komunikačných
technológií do vzdelávania. V decembri
navyše pripravujeme pre detské domovy
súťaž, ktorej výherca dostane na tri mesiace
Volkswagen up!.

Projekt pre handicapované deti
Snaha pomáhať druhým vyústila do
realizácie projektu“Snoezelen“, nášho
kolegu Ľuboša Teslíka. Prostredníctvom
grantu získala Spojená škola internátna
v Prievidzi prostriedky na nákup pomôcok
do multisenzorickej miestnosti, ktoré uľahčia
deťom s mentálnym postihnutím výchovnovzdelávací proces a umožnia im lepšiu
integráciu do spoločnosti.

Pripravujeme sa na december
Od 10. – 13.12. sa otvoria v areáli závodu
Cukrárničky, v ktorých sa budú predávať
chutné domáce koláčiky, či nealkoholický
grog. Vyzbieraná suma z predaja poputuje
do detských domovov. Spríjemnite si s vašimi
kolegami obedňajšiu prestávku malou
lahôdkou a prispejte na dobrú vec.

Vedomosti tvoria budúcnosť
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Naši zamestnanci
pomáhajú anjelom
Nadácia podporuje akreditované vzdelávanie pod záštitou Anjelskej akadémie,
ktorej cieľom je sprostredkovať vedomosti
v oblasti práce s deťmi z detských domovov.
Zamestnanci svojimi zlepšovacími návrhmi
na pracovnom školení „Koncernový výrobný
systém“ priniesli úsporné opatrenia, a tak
umožnili darovať vozidlo pre Anjelskú
akadémiu. To bude až do 12.12. vystavené
pred Auto Forumom a potom ho odovzdáme
predstaviteľom Akadémie.

Na deťoch zamestnancov nám
záleží

up! pre detské domovy

O pár dní otvoríme v našich závodoch
vianočné cukrárničky. Budú v nich pre vás
pripravené čerstvo napečené koláčiky,
voňavý grog, ale aj iné vianočné drobnosti.
V porovnaní s minulým rokom pribudnú
dobrovoľníci, ktorí nám s predajom sladkostí
pomôžu. Cukrárničky rozmiestnime v štyroch jedálňach (A1, H6, H3, H2) v Bratislave a po prvýkrát aj v Martine. Príďte
ochutnať vianočné dobroty od 10. do 13.
decembra a prispejte na dobrú vec. Vyzbierané prostriedky pôjdu na podporu vzdelávania našich Volkswagen detí a detí
v detských domovoch na Slovensku.

V Nadácii pravidelne, pri príležitosti začiatku školského roka, podporujeme deti
zamestnancov, ktorí už nie sú medzi nami.
Od septembra 2013 sme vďaka iniciatíve
OZ KOVO VW SK rozšírili túto podporu
o deti po zosnulých partneroch našich zamestnancov. Deťom sa snažíme uľahčovať
prístup k vzdelaniu, či už formou jazykových
kurzov, sprostredkovaním možnosti zúčastniť sa zaujímavých výstav alebo poskytnutím darčekových poukážok. Motivujeme
ich na ceste za získavaním nových poznatkov a skúseností. Od roku 2010 sme udelili
podporu v hodnote takmer 35 000 eur.

Vyrobili model vysnívaného autíčka a získali
ocenenie Nadácie Volkswagen Slovakia. Tri
detské domovy prekvapili tento rok odbornú
komisiu nápaditosťou súťažných modelov.
V rámci projektu „Moje vysnívané auto“ si
detský domov z Dobšinej prevzal prvú cenu
a s ním aj zapožičanie Volkswagen up! na
12 mesiacov. Z druhého miesta spojeného
s preplatením nákladov na vzdelávací letný
tábor pri mori sa tešil detský domov
Lastovička z Trenčína. Vybavenie technickej
dielničky v hodnote 1 000 eur získal detský
domov v Martine.

Prihlášky na školský rok 2014/2015

Podporili sme literárny tábor

Od polovice decembra budú na webovej
a intranetovej stránke Nadácie dostupné
všetky informácie týkajúce sa možností
prihlásiť deti do bilingválnej materskej alebo
základnej školy v Devínskej Novej Vsi, resp.
v Martine pre školský rok 2014/ 2015.
Prihlášky treba vyplniť a odovzdať podľa
pokynov začiatkom roka 2014.

Nadácia sa prostredníctvom projektov zamestnancov snaží podporovať rozvoj vzdelávania v rozličných oblastiach. Na návrh
Danice Kobydovej sme finančne podporili
6-dňový literárny tábor spolu so súťažou pre
autorov do 26 rokov - Medziriadky 2013.
Texty posudzovali hostia z literárneho a
divadelného sveta a vyšli i v zborníku.

Pozvite kolegov na
vianočné dobroty

Želáme vám sviatky radosti a pokoja
Kalendárny rok sa pomaly ale isto uzatvára.
Máme za sebou kus práce a výborné
výsledky, o čom svedčí takmer 80 podporených projektov len v tomto roku.V Nadácii
by sme sa radi poďakovali všetkým, ktorí
k tomu prispeli. Novinky z Nadácie
prinesieme opäť v januári.

Vedomosti tvoria budúcnosť

