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Ďakujeme za výnimočný rok 2020
V roku 2020 Nadácia Volkswagen Slovakia rozdelila
rekordnú sumu – viac ako 1,7 milióna eur. Poskytnutými
financiami podporila až 484 verejnoprospešných
projektov po celom Slovensku. Ako reakciu
na celosvetovú pandémiu pridala Nadácia vyše štvrť
milióna eur na špeciálnu pomoc ohrozeným skupinám.
Projekt Rúška pomoci, v rámci ktorého podporila sumou
50 000 € chránené dielne, ktoré ušili a rozdristribuovali
30 000 rúšok, 90 000 € na podporu centier pre deti
a rodiny či 60 000 € na terapie pre deti autistického
spektra. Sumou vyše 1 milión eur za celý rok 2020
podporila Nadácia inovatívne vzdelávanie v nemeckom
jazyku a pomoc ľudom so zdravotným znevýhodnením.
Podporili sme aj zážitkové vzdelávanie a dopravnú
výchovu detí. Dlhodobo podporujeme aj dobrovoľnícku
činnosť zamestnancov. Prostredníctvom grantového
programu Projekty zamestnancov sme prerozdelili viac
ako 224 000 €.

Finančnú podporu Nadácia doplnila aj materiálnou
zbierkou, v ktorej zamestnanci vyzbierali 2 310 kg,
oblečenia, hračiek, drogérie a elektroniky. Tieto veci boli
následne darované ľudom bez domova a rodinám
so sociálnym a zdravotným znevýhodnením. Na základe
projektu S Nadáciou v pohybe sa 4 centrá pre deti
a rodiny radovali z nového auta. V roku 2020
sme zorganizovali aj webináre #INšpirujSaONline,
do ktorých sa zapojilo viac ako 600 účastníkov
a 19 pozvaných odborných hostí. Bezplatné online
diskusie boli určené najmä rodičom a ľuďom z tretieho
sektora a zamerali sa na témy ako: predchádzanie
vyhoreniu, manažment organizácie počas pandémie,
práca s deťmi so znevýhodnením; najmä s poruchou
autistického spektra (PAS) a Downovým syndrómom.
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Začiatok roka plný aktivít. Projekt Chcem
(sa) učiť nemčinu pokračuje

Výstavba studne na dopravnom ihrisku

Nemecká gramatika hravo a zábavne?!? Že tomu
neveríte? V rámci projektu Chcem (sa) učiť nemčinu
pripravujeme workshopy aj na túto tému. Budúci učitelia
nemčiny, ale aj stredoškoláci si to budú môcť vyskúšať
na jar. Dovtedy majú možnosť zapojiť sa do niektorého
z online informačných stretnutí. Prečo je nemčina
dôležitá si vypočujte aj v podcaste, či vo videách, ktoré
študenti sami pripravili. Projekt vyvrcholí online
workshopom koncom školského roka.

Verejné detské dopravné ihrisko v Stupave, projekt našej
Nadácie a mesta Stupava, ktoré víta do svojich priestorov
škôlkarov, žiakov i širokú verejnosť sa dočkalo ďalšej
modernizácie. Finančným podporením projektu výstavby
studne na úžitkovú vodu sme veľmi radi prispeli
k zlepšeniu servisu a starostlivosti o ihrisko, jeho stromy
a trávnaté plochy. Veríme, že aj vďaka tejto pomoci bude
ihrisko vždy stopercentne pripravené privítať svojich
návštevníkov.

Rozum je naša pridaná
hodnota

Už
piaty
projekt
na platforme StartLab

Predstavujeme Vám novú
kolegynku!

Ján Volek z oddelenia výroby
prostredníctvom
grantového
programu Projekty zamestnancov
zastrešil projekt s názvom Rozum
je naša pridaná hodnota, ktorý
zrealizovalo občianske združenie
Mladý podnikavec. Poskytnutými
finančnými
prostriedkami
sme podporili vzdelávanie v oblasti
čitateľskej a finančnej gramotnosti
detí zo znevýhodneného prostredia
a to prostredníctvom zážitkových
workshopov a vydaním pracovného
listu s interaktívnymi cvičeniami.

Pomôžte už piatemu projektu, ktorý
sa Nadácia rozhodla zaradiť do tzv.
matchingovej podpory. Organizácia,
Šanca pre deti so spastickou
diparézou, pripravila projekt
s cieľom vybudovať centrum
s rôznymi terapiami: fyzioterapia,
TheraSuit koncept, arteterapia,
muzikoterapia,
canisterapia
a časom aj hipoterapia, v atmosfére
rodinného domu v Bratislave.
Okrem terapií sa tak podarí
pre rodiny vytvoriť miesto
pre inklúziu, oddych a bezpečie.

S radosťou vám prestavujeme novú
kolegynku Gabrielu Vitekovú.
Gabika sa bude v Nadácii venovať
témam, ktoré sa týkajú podpory
dobrovoľníctva zamestnancov
a oblasti centier pre deti a rodiny.
Ak by ste potrebovali pomoc
v daných oblastiach môžete
sa na ňu obrátiť cez email:
gabriela.vitekova@volkswagengroupservices.com
alebo
telefonicky na 0914 774 638.
Tešíme sa na spoluprácu.
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