Projekt: S Nadáciou v pohybe 2021
Pravidlá projektu
Všeobecné informácie
Cieľová skupina:




Centrá pre deti a rodiny (detské domovy)
Domovy sociálnych služieb a podobné zariadenia pre osoby so zdravotným znevýhodnením

Cieľ projektu:





Uľahčiť denný režim centier pre deti a rodiny a domovov sociálnych služieb darovaním vozidla
Podporiť čo najvyšší počet subjektov
Rozšíriť cielenú pomoc Nadácie na čo najširšie územie Slovenska




Prvé kolo: 08. 01. 2021 – 18. 01. 2021
1 vybraný subjekt
1x Volkswagen Golf Variant CNG
Online na webovej stránke: http://www.nadacia-volkswagen.sk (1x vytlačenú zaregistrovanú
verziu žiadosti o projekt podpísať a zaslať na adresu Nadácie Volkswagen Slovakia, J. Jonáša 1,
843 02 Bratislava)

Vyžrebovanie subjektu:



Vyhodnotenie žrebovaním prebehne do štyroch týždňov od uzavretia prijímania žiadostí

Dlhodobý priebeh projektu:




Vybranému zariadeniu bude vozidlo darované
Žiadosť je potrebné podať online na webovej stránke Nadácie http://www.nadacia-volkswagen.sk

Zasielanie dokumentácie:



Podporený subjekt poskytne Nadácii Volkswagen Slovakia priebežnú fotodokumentáciu
z používania darovaného vozidla v zmysle projektu
Zaslanie fotodokumentácie najneskôr do 60 dní od prebratia vozidla

Časový harmonogram
Prijímanie žiadostí o projekt
v roku 2021:



Projekt: S Nadáciou v pohybe 2021
Pravidlá projektu
Podmienky projektu
Základné podmienky
projektu:









Využívanie darovaného vozidla výlučne pre potreby zariadenia
Dokumentácia najazdených kilometrov a zaznamenávanie účelu jázd v knihe jázd
Kontroly zo strany Nadácie Volkswagen Slovakia musia byť kedykoľvek umožnené
Vozidlo bude vybranému zariadeniu darované v súlade s darovacou zmluvou
Náklady za pohonné hmoty preberá subjekt, ktorému bolo vozidlo darované
Podporený subjekt sa musí mať sídlo na území Slovenskej republiky
Subjekt dodá do 60 kalendárnych dní od prevzatia vozidla od Nadácie Volkswagen Slovakia
fotodokumentáciu z používania vozidla na mail: nadacia@volkswagen.sk

O projekt sa môžu uchádzať:




Centrá pre deti a rodiny
Domovy sociálnych služieb a podobné zariadenia pre osoby so zdravotným znevýhodnením
s nepretržitou starostlivosťou
Subjekt, ktorý bol v minulosti Nadáciou Volkswagen Slovakia podporený darovaním vozidla, môže
ďalšiu žiadosť podať po uplynutí štyroch rokov od prebratia vozidla od Nadácie (darovanie vozidla
prostredníctvom akéhokoľvek projektu Nadácie)
V mene jedného zariadenia je možné podať len jednu žiadosť; po vyžrebovaní môže zariadenie
rozhodnúť, ktorá z prevádzok bude vozidlo využívať




