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Oficiálne predstavenie podporených škôl grantového
programu Naša inkluzívna škola.
Dňa 4. novembra sme zorganizovali tlačovú konferenciu
pri príležitosti oficiálneho vyhodnotenia grantového
programu Naša inkluzívna škola. Z vyše štyroch desiatok
škôl, ktoré sa uchádzali o grant, boli vybratí dvaja
žiadatelia. Hodnotiaca komisia vybrala ZŠ Drábova
3 v Košiciach a Katolícku spojenú školu sv. Vincenta
de Paul v Leviciach. Každá škola tak získala finančnú
podporu vo výške 100 000 eur. Početný záujem škôl
z celého Slovenska o získanie grantu v rámci pilotného
ročníka programu Naša inkluzívna škola je presvedčivým
dôkazom toho, že slovenské vzdelávacie inštitúcie majú
veľký záujem o transformáciu na komplexné inkluzívne
školy. „Úprimne nás potešil takýto vysoký záujem škôl
a rovnako nás teší fakt, že množstvo slovenských škôl už
začalo zavádzať moderný systém inkluzívneho
vzdelávania vo svojich triedach, učebniach či kluboch

ako dôležitú súčasť vzdelávacieho systému. Veríme, že
nepriaznivé štatistiky, ktoré hovoria o vysokom
percentuálnom počte detí navštevujúcich špeciálne
školy, sa tak už pri najbližších výsledkoch zmenia
a Slovensko sa priblíži k európskemu priemeru,
a to aj vďaka nášmu grantovému programu,” vyjadril
sa Sebastian Krapoth, predseda správnej rady Nadácie
VW SK a člen predstavenstva Volkswagen Slovakia
pre personálnu oblasť. Dôležitou súčasťou celého
projektu je okrem podpory základných škôl na ceste
ku komplexnej inklúzii aj prezentácia možností
a významu inklúzie a rešpektujúceho prostredia rodičom
i širokej verejnosti. K programu sme natočili aj videospot,
ktorý si môžete pozrieť tu.
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Podporte s nami dve dobré veci

Rozdávajme dobro ďalej

V rámci spolupráce s platformou StartLab sme podporili
ďalšie dva projekty. Tento raz ide o projekt priamo
z dielne Startlab, ktorá vydáva knihu o crowfundingu
s názov Ako získat peniaze pre dobrú vec. Dozviete
sa v nej všetko podstatné pre to, aby aj váš projekt získal
od ľudí čo najväčšiu finančnú podporu a mohli
ste tak realizovať to, na čo vám inak chýbajú prostriedky.
Projektu môžete podporiť tu. Okno ako dar, názov
ďalšieho projektu, ktorý sme sa v rámci matchingovej
podpory rozhodli podporiť. Hlavným cieľom je zakúpiť
a vymeniť aspoň 15 okien v novovznikajúcom Krajskom
centre rómskej misie na Sigorde, ktoré bude slúžiť
pre všetkých návštevníkov na vzdelávanie a trávenie
voľného času. Pridajte sa k nám aj vy. Prispieť môžete tu.

Vianoce sa nám nezadržateľne blížia a my sme si pre vás
pripravili bohatú vianočnú kampaň, v ktorej chceme
podporiť špecifický rozmer Vianoc – „rozdávať dobro
ďalej“. Kampaň s názov 12 vianočných výziev spustíme
28. novembra 2021 na prvú adventnú nedeľu. Vašou
úlohou bude plniť 12 výziev na našich sociálnych sieťach,
ktoré sa ponesú v zmysle daného motta. Za splnenie
výziev môžete získať odmenu v podobe dvoch darčekov.
Jeden darček pre vás a druhým darčekom môžete
obdarovať niekoho ďalšieho. Pripravili sme si pre vás
aj jednu špeciálnu Mikulášsku výzvu, ktorou odmeníme
aj tri verejnoprospešné organizácie. Sledujte pozorne
naše sociálne siete Instagram a Facebook, plňte výzvy
a šírte s nami dobro ďalej.

Dvojjazyčná literatúra
pre najmenších

Predvianočná materiálna
zbierka

Učíme sa v záhrade

Vďaka inovatívnemu prístupu
k
vzdelávaniu
nemčiny
sme
podporili
vydanie
dvojjazyčných publikácií pre deti.
Slovenské riekanky a básničky
preložené do nemčiny od autorky
Jarmily Roser zaujmú svojimi
bohatými ilustráciami nielen
zvedavé deti v škôlke,
ale aj ich rodičov a pani učiteľky.
Sme radi, že aj takýmto spôsobom
sme mohli podporiť výučbu
nemčiny. Viac sa dočítate tu.

Pri príležitosti Giving Tuesday
a blížiacich sa Vianoc organizujeme
od 1.- 2. decembra 2021 materiálnu
zbierku, tradične v spolupráci
s Volkswagen Slovakia a DHL Exel
Slovakia. Vyzbierané veci poputujú
Diecéznej charite do Lučenca
a Komunitnému centru v Jelšave.
Tento rok obohatíme zbierku o tzv.
krabičky lásky určené pre seniorov
z domovov dôchodcov. Veríme, že
aj vďaka nám budú mať seniori
krajšie Vianoce a úsmev na tvári.

Prostredníctvom Ivety Kopperovej
z oddelenia Manažmentu zdravia
a grantovému programu „Projekty
zamestnancov
Partner“
sme pomohli MŠ Bratská ul.č.
9 v Banskej Štiavnici vybudovať
plnohodnotný priestor na výučbu
základných
ekologických
zákonitostí. Vďaka tomuto projektu
deti lepšie pochopia význam prírody
a zmysel jej ochrany.
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