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Dva monitorovacie prístroje v hodnote 15 000€
pre novorodencov
Novorodenecké oddelenie v Nemocnici akad. L. Dérera
(Univerzitná nemocnica Bratislava) prijalo dňa 3.6.2021
výnimočný dar od našej Nadácie - dva život zachraňujúce
prístroje tzv. monitory vitálnych funkcií, ktoré sú
nesmierne dôležité pri záchrane života najmenších.
Pracovisko je centrom pre vrodené vývinové chyby
s celoslovenskou pôsobnosťou. Ročne sa v tu narodí viac
ako 2 000 detí, až 320 z nich vyžaduje špecializovanú
intervenciu, bezprostredne po narodení. Tieto prístroje
dokážu monitorovať parametre dýchania,

krvného obehu a telesnej teploty umožňujú
aj monitoring krvného tlaku priamo v krvnom riečisku
pacienta. Budú používané v priestore resuscitačného
novorodeneckého boxu na pôrodnej sále i na Jednotke
intenzívnej starostlivosti. „Bezprostredne po narodení
v tzv. zlatých minútach je kľúčové, aby mal zdravotnícky
tím k dispozícii špičkovú techniku. Som nesmierne hrdý,
že môžeme byť súčasťou tejto podpory," dodal Sebastian
Krapoth, predseda správnej rady Nadácie Volkswagen
Slovakia pri odovzdávaní.
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Inklúzia - príležitosť pre všetky deti

1. Darcovská konferecia - Úsmev ako dar

Už v poradí ôsmy webinár našej Nadácie
#INšpirujSaONline tentokrát s témou "Inklúzia príležitosť pre všetky deti" sa uskutočnil posledný májový
štvrtok. Predstavili sme nový grantový program Naša
inkluzívna škola a spolu s našimi odbornými partnermi
z organizácií Asociácia poskytovateľov a podporovateľov
včasnej intervencie, Inklucentrum - Centrum
inkluzívneho vzdelávania, Platforma rodín detí
so zdravotným znevýhodnením a Nadácia pre deti
Slovenska, sme pedagógom a rodičom poskytli hodnotné
informácie a praktické rady z tejto oblasti. Témou bola
napríklad dostupnosť mimoškolských aktivít nielen
pre deti so znevýhodnením.

Pri príležitosti 30-teho výročia existencie organizácie
Úsmev ako dar sme sa ako významný dlhoročný partner
zúčastnili 1. júna 2021 na 1. Darcovskej konferencii.
Cieľom tejto konferencie bolo poďakovanie významným
partnerom, ktorí organizáciu Úsmev ako dar podporujú.
Na konferencii sme sa zúčastnili panelovej diskusie,
v ktorej správca našej Nadácie odprezentoval naše
aktivity v spolupráci s organizáciou Úsmev
ako dar a ďalšie jedinečné projekty, ktorými Nadácia
podporuje deti v centrách pre deti a rodiny. Ešte
raz srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších
úspešných rokov. Záznam z konferencie si môžete
pozrieť tu.

Dobrovoľníci opäť pridali
ruku k dielu

Workshop Chcem sa učiť
nemčinu

Technika
a bezpečne

Aj v tomto roku prostredníctvom
podujatia Zelená dobrovoľníkom
sa snažíme podporiť ekopovedomie a budovanie vzťahu
k prírode. V polovici mája sa v areáli
Základnej školy I. Bukovčana
v Devínskej Novej Vsi stretlo 80
malých i veľkých dobrovoľníkov,
aby spolu skrášlili okolie školy.
Všetkým, ktorí podali pomocnú
ruku pri výstavbe altánku, obnove
bylinkovej záhradky a vysadení
kríkov a rastliniek ďakujeme.
Fotografie z brigády si môžete
pozrieť tu.

Zúčastnite sa online workshopu
22.6.2021 a vyhrajte letný
intenzívny jazykový online-kurz
na Goetheho inštitúte. Workshop
je určený pre študentov a študentky
stredných škôl a gymnázií od
15 rokov s jazykovou úrovňou
z nemčiny A2-C1 a uskutoční
sa cez MS-Teams. Počas troch
hodín budete mať možnosť učiť
sa nemčinu inovatívnym
a interaktívnym spôsobom;
vyskúšať si zaujímavé digitálne
cvičenia; komunikovať po nemecky
a mnoho ďalšieho. Prihláste sa tu.

Vďaka Karolovi Dombovičovi bolo
možné v rámci Zamestaneckých
projektov zabezpečiť technické
vybavenie pre Záchranárov Martin.
Ide o odolné tablety kompatibilné
so záchranárskou databázou ktoré
sú súčasťou integrovaného
záchranného systému. Sú určené
k rýchlej a efektívnej orientácii
uloženia zariadení vo vnútri rôznych
typov záchranárskych vozidiel,ktoré
pomáhajú pri záchrane pacientov.
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efektívne

