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Naša inkluzívna škola
Grantový program Naša inkluzívna škola je pilotný
projekt Nadácie Volkswagen Slovakia zameraný na
podporu inkluzívneho vzdelávania a transformácie
základných škôl na komplexné inkluzívne školy. Jeho
cieľom je prispieť k zmene – sprístupniť vzdelávanie
všetkým deťom bez rozdielu, so zdravotným aj sociálnym
znevýhodnením, búrať sociálne bariéry a inšpirovať
verejnosť pozitívne reagovať na rozmanitosť žiakov.
Projekt vychádza z realizovaných grantových programov
Vzdelaním k integrácii a Budúcnosť aj s autizmom.
Prepája výstupy z doterajších aktivít mimovládnych
organizácií v oblasti inklúzie a podporuje základné školy
na ceste ku komplexnej inklúzii. Súčasťou projektu
je prezentácia možností a významu inklúzie
a rešpektujúceho prostredia rodičom i širokej verejnosti.

Okrem priamych benefitov pre žiakov budú podporené
školy zároveň slúžiť ako príklady dobrej praxe.
Prihlasovať sa budú môcť základné školy na území
Slovenska prostredníctvom formulára uvedeného
na webovej stránke Nadácie v termíne od 10.5. 2021
do 30.6. 2021. Pred prihlásením je dôležité oboznámiť
sa s grantovými pravidlami. Vybrané dve základné školy
získajú finančné prostriedky v celkovej výške 200
000 eur. Prostriedky môžu byť použité na debarierizáciu
priestorov školy a okolia, rekonštrukčné práce, zriadenie
a vybavenie edukačných a terapeutických priestorov,
zabezpečenie dostupnosti psychologického alebo
sociálno-pedagogického poradenstva, odborných
asistentov, zakúpenie edukačných materiálov,
špeciálnych kompenzačných pomôcok a podobne.
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Rehabilitácie ako pomoc deťom

Podpora pre deti z CDR

V rámci pomoci znevýhodneným Nadácia Volkswagen
Slovakia dlhodobo spolupracuje s Centrom zdravia
Possibilitas v Piešťanoch. Uvedomujúc si finančné
zaťaženie rodín v sociálnej núdzi so zdravotne
znevýhodneným dieťaťom sme sa aj tento rok rozhodli
pomôcť rodinám prostredníctvom grantového programu
Possibilitas. Hodnotiaca komisia rozhodla o schválení
rehabilitácii pre ďalších 35 detí. Možnosť absolvovať
z grantu Nadácie plne hradenú dvojtýždňovú
rehabilitáciu TheraSuit® majú aj deti našich
zamestnancov s diagnózou detská mozgová obrna.
Veríme, že pomáhame nielen deťom zlepšiť ich zdravotný
stav, ale uľahčujeme náročnú situáciu aj ich rodinám.

Prinášame vám aktuálny prehľad otvorených projektov,
do ktorých sa môžu zapojiť deti z centier pre deti
a rodiny a ako aj samotné zariadenia. Aktuálne otvorený
grantový program Aktívny priestor má za cieľ v roku
2021 vytvoriť pre deti miesto na voľnočasové športové
aktivity, kde môžu naplno rozvinúť svoj športový
potenciál. Prihlásenie trvá do 15.5.2021. Viac informácií
nájdete tu. Od 1.5.2021 sme spustili prihlasovanie
do projektu Vodičák pre tvoj štart, ktorý je určený
pre deti, mladých dospelých ako aj odchovancov
z centier pre deti a rodiny. Ak túžite po absolvovaní
vodičského kurzu na naše náklady, zapojte sa čím skôr.
Všetky potrebné informácie nájdete tu.
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Darovanie štvorkolesového
pomocníka

Projekty zamestnancov
Partner - vyhodnotenie

Michal Ambrovič z oddelenia
manažmentu vonkajších vzťahov
zastrešil projekt „Cvičíme denne
aspoň chvíľku“ v rámci grantového
programu Projektov zamestnancov.
Združenie rodičov pri MŠ Gorazdova
v Bratislave zakúpilo potrebné
telovýchovné náčinie, na základe
ktorého sa snažia o zvýšenie záujmu
u detí v predškolskom veku
o pohybové aktivity a zvýšenie
ich pohybovej aktívnosti.

Štvorkolesový
pomocník
Volkswagen Golf Variant už pomáha
víťaznému zariadeniu. Vďaka
projektu S Nadáciou v pohybe
sme mohli 13. apríla 2021 darovať
ďalší automobil. V roku 2021
sa šťastie usmialo na Domov
sociálnych služieb Slatinka. Domov
poskytuje sociálne služby
momentálne 86 klientom
so zdravotným znevýhodnením.
Prajeme veľa šťastných kilometrov.

Aj zamestnanci partnerských firiem
VW Group Services s.r.o. a Porsche
Slovakia spol., s r.o. mohli získať
pre svoj projekt až 2 500€. V roku
2021 komisia rozhodujúca
o podpore žiadostí grantového
programu Projekty zamestnancov
Partner zasadla 19. apríla
a z prijatých 40 žiadostí podporila
až 20 projektov v celkovej výške 45
tisíc eur. Zoznam podporených
projektov nájdete tu.
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