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Uľahčujeme prístup k vzdelávaniu
Situácia, kedy dieťa nemôže navštevovať základnú školu
spolu s rovesníkmi, s ktorými vyrastalo, je ešte stále
problémom mnohých slovenských rodín. Dôvodom sú
okrem iného chýbajúce bezbariérové úpravy priestorov,
čo sťažuje alebo úplne znemožňuje deťom s telesným
znevýhodnením prístup do školy a triedy. V rámci
grantového programu Vzdelaním k integrácii sa preto
naša Nadácia zamerala na financovanie stavebných
úprav a inštalácie stoličkových výťahov. Od roku 2019
venovala na tento účel viac ako 50 000 eur a podporila
šesť základných škôl v rôznych regiónoch Slovenska. V
stredu 16. júna 2021 slávnostne odovzdala

stoličkový výťah Základnej škole Prokofievova
v Bratislave. Slávnostné odovzdanie stoličkového výťahu
sa uskutočnilo za účasti starostu Mestskej časti
Bratislava – Petržalka, Jána Hrčku a partnera programu
Vzdelaním k integrácii, organizácie Asociácia pomoci
postihnutým – APPA, ktorá podporuje začleňovanie detí
i dospelých s telesným znevýhodnením do života.
V súčasnosti školu navštevuje 22 integrovaných žiakov
s rôznym znevýhodnením a 34 žiakov s autizmom
bez mentálneho znevýhodnenia. Stoličkový výťah bude
nateraz slúžiť štyrom žiakom s telesným znevýhodnením.
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Podporili sme inovatívnu
nemeckého jazyka

výúčbu

Podpora inovatívneho vzdelávania v nemeckom jazyku
patrí k strategickým cieľom našej Nadácie. Od jej vzniku
v tejto oblasti rozdelila viac ako 1,7 mil. eur. V rámci
projektu Chcem (sa) učiť nemčinu dostalo viac ako 500
študentov stredných a vysokých škôl možnosť zažiť
inovatívne doplnkové vzdelávanie. Až 15 z nich získalo
štipendium na ďalšie vzdelávanie. Budúci učitelia
sa mohli zúčastniť aj tematických webinárov interaktívna tabuľa, digitálne médiá, film, piesne,
rozhlasové hry, vizuálne médiá a mnoho ďalších.

Deň narcisov 2021
Naša Nadácia dlhodobo podporuje aktivity a projekty
občianskeho združenia Liga proti rakovine zamerané
na prevenciu a pomoc v boji proti onkologickému
ochoreniu. Aj v tomto roku Nadácia v rámci
niekoľkoročnej spolupráce venovala až 15 000 eur
na projekt Rodinná týždňovka, ktorý zabezpečuje
podporné terapie a aktivity pre členov smútiacich rodín
po strate ich milovaného príbuzného. Nezabúdame
tak na tých, ktorí okrem nepriaznivej pandemickej
situácie musia zvládať aj svoj boj so smútkom.

Interaktívne sklenené–
pozorovacie včelie úle

Aktívny
priestor
vyhodnotenie

-

Leto na dopravnom ihrisku
v Stupave

Vďaka Ľudovítovi Tóthovi
z oddelenia montáže sme podporili
v minulom roku zaujímavý projekt
Interaktívne sklenené– pozorovacie
včelie úle v chránenej krajinnej
oblasti Štiavnických vrchov.
Úmyslom občianskeho združenia
Štiavnica Mountains bolo priblížiť
život včiel návštevníkom
vybudovaním dvoch interaktívnych
úľov, ktoré budú slúžiť ako "včelí
televízor".

Grantový program Aktívny priestor,
ktorého cieľom v tomto roku
je podporiť voľnočasové športové
aktivity detí z centier pre deti
a rodiny už má 8 vybraných
projektov. Sme veľmi radi, že
finančné prostriedky v celkovej
hodnote 34 980 eur budú využité
na projekty, ako napríklad
workoutové ihrisko, nákup
športových potrieb, výstavba
malého športového ihriska a pod.

Príďte prevetrať svoje dopravné
prostriedky a zábavnou formou
získajte praktické skúsenosti
v dopravnej výchove pre svoje deti.
Dopravné ihrisko v Stupave
je pre verejnosť počas letných
prázdnin otvorené v pracovné
dni od 16:00-20:00 a počas
víkendov od 14:00-19:00. Z Nadácie
vám prajeme krásne leto prežité
v kruhu vašich najbližších.
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