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Takmer 97 000 eur na nové projekty
V tomto období sa nám podarilo podporiť ďalších 35
projektov celkovou sumou 96 506 eur. Podporené
projekty sú z grantových programov „Podpora krízových
centier“ a „Projekty zamestnancov". V rámci grantového
programu „Podpora krízových centier“ určeného
pre organizácie, ktoré pomáhajú týraným, osamelým
ženám a deťom v núdzi, hodnotiaca komisia Nadácie
schválila podporu pre 10 subjektov na celom Slovensku
v celkovej výške 34 624 eur. Finančné prostriedky
použijú v rámci svojich schválených projektov napríklad
na zabezpečenie psychologickej podpory, podpory
vzdelávania, voľnočasových aktivít pre klientov,
relaxačných zón a celkové zlepšenie životných
podmienok v zariadeniach núdzového bývania. Ďalších
25 projektov, ktoré sme podporili sumou 61 882 €

sú v rámci druhého kola grantového programu „Projekty
zamestnancov". Aj v tomto kole bola podpora určená pre
verejnoprospešné projekty zamestnancov Volkswagen
Slovakia v oblastiach: ekológie a revitalizácie školských
dvorov, vzdelávanie v technike, nemčine, pohybovej
výchove a dopravnej výchove a v neposlednom rade
pre sociálne slabšie resp. inak znevýhodnené skupiny
obyvateľstva. Zamestnanci Volkswagen Slovakia, ktorí
sa angažujú na nejakom projekte, majú novú myšlienku
alebo sa chcú zasadiť za vzdelávací projekt, ktorý
je z ich pohľadu veľmi dôležitý, môžu od nás získať
podporu aj v budúcom roku. Program je určený
pre občianske združenia, školy, predškolské zariadenia,
verejnoprospešné a iné neziskové organizácie.
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Tábor ako terapia

Wie viel Natur brauchen Kinder

Aj tento rok sme vďaka našej podpore pomohli
neziskovej organizácii Plamienok zorganizovať
terapeutický tábor pre deti a mládež po strate blízkeho.
Izolácia počas pandémie, kedy deti museli byť doma
bez možnosti kontaktu so svojimi priateľmi spôsobili, že
vyrovnávanie sa so stratou blízkeho bolo pre nich ešte
ťažšie. V tábore mali možnosť nielen sa zabaviť a učiť
sa novým zručnostiam, ale najmä si nájsť nových
kamarátov a pocítiť ich blízkosť a porozumenie.
Prostredníctvom terapeutických tvorivých činností
psychológovia a školení dobrovoľníci vytvárali priestor,
v ktorom deti mohli vyjadriť nielen to, čo ich trápi,
ale aj to, čo im prináša radosť.

Viel! Príroda, životné prostredie – témy, ktoré na naše
pani učiteľky využívajú pri výučbe nemčiny v materskej
škole Pavla Horova v bratislavskej Devínskej Novej
Vsi a na Družstevnej ulici v Martine. Nadácia
im zabezpečila zaujímavé vzdelávacie školenia
od Nemčina Inak. Počas 2 stretnutí sa s lektorkami hlbšie
zamerali na to, čo dáva príroda deťom, ako ju vnímajú,
ako dokáže podporiť ich osobnostný rozvoj, zmyslové
vnímanie a ako toto všetko využiť pri učení nemčiny
zaujímavo a efektívne. Metodiku nájdete aj tu.
Rôznorodé školenia poskytuje Nadácia uvedeným
subjektom pravidelne, a sú aj miestom na zdieľanie
zaujímavých skúseností.

Udelenie záštity ministrom

5000 eur na onkológiu
v Banskej Bystrici

Všetko pre futbal

Symbolickú záštitu nad novým
grantovým programom Nadácie
„Naša inkluzívna škola“, ktorý
je určený na podporu inkluzívneho
vzdelávania všetkých detí
bez rozdielu prevzalo Ministerstvo
školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky. Udelenie
záštity je pre nás veľmi dôležitým
a ústretovým gestom, ktoré
pomôže šíriť myšlienku inklúzie
nielen na školách ale aj medzi
širokou verejnosťou.

Tento rok sme v mene nášho
predčasne zosnulého kolegu
darovali 5 000 € na renováciu
miestnosti na podávanie
ambulantnej
chemoterapie
na Onkologickej klinike Slovenskej
zdravotníckej univerzity a Fakultnej
nemocnice s poliklinikou F. D.
Roosevelta v Banskej Bystrici.
Našim príspevkom sme aspoň
čiastočne dokázali zlepšiť komfort
pacientom, ktorí sú ťažko skúšaní
životom.

Hlavným cieľom projektu Všetko
pre futbal bolo vytvárať radosť
z pohybu pre všetky deti
bez sociálnych rozdielov. Vďaka
finančnej podpore grantového
programu „Projekty zamestnancov“
pán Pavol Pánik, ktorý pracuje
vo Volkswagen Slovakia
ako nastavovač, zabezpečil
Športovému klubu Tvrdošín
materiálne a technické vybavenie
futbalového tímu.
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